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Higyjetek az evangéliumnak!
Márk. ev. I, 15.

Más ez a világ, mint a hitjavitás világa 
volt. Luther és Kálvin idejében és 
országaiban a megtisztított keresz- 

tyénséghez való ragaszkodás olyan mély
séges és olyan komoly volt, hogy valóban 
készek voltak érte a férfiak kincset, életet, 
nőt és gyermeket áldozni és készek voltak 
a gyenge nők hazátlanságot, éhséget, nyo
morúságokat elvállalni minden szeretteik
kel együtt. Ez a megtisztított keresztyénség 
áldottnak elismert, legdrágábbnak meg
becsült és minden áldozatot megérdemlő 
kincse volt elődeinknek. Nem kapták ké
szen, nem őrizték meg könnyen, de nem 
is tekintették külsőségnek és jelentéktelen 
különbségnek: csak azé volt igazán, aki 
megtért és hitt az evangéliumnak.

Mennél jobban telik meg szivünk há
lával hitjavitóink és hithőseink iránt, men
nél tisztábban látjuk jelentőségüket, annál 
jobban látjuk a különbséget is koruk és a 
mi jelenünk között. Ez a különbség nagy
részt természetes. Más az életbeosztás, 
más a társadalmi egyensúly, más a mű
veltség színvonala, más a politikai hajtó 
erő, mások az egyházak és nemzetek prob
lémái, — átváltozott világban megválto
zott emberek élnek, akiknek vallása sem 
olyan többé, mint azoké volt, akik a 95 
tételt olvashatták a wittenbergi kapuról.

Külsőleg a reformátió vallása alig vál
tozott. Két szentség van benne most is, 
nincsen más feje a Krisztuson kívül, fun
damentuma és élővize maga egyedül az

evangélium és alapelve ma is, hogy egye
dül hit által üdvözülhetünk. De belsőleg 
az egész keresztyén vallás, még pedig 
minden felekezete egyformán nagy hiá
nyosságot mutat a lelki élet mélységéig 
való igazi megtérések és az életet egészen 
átható hit tekintetében. Elkerülhetetlen 
tehát, hogy a reformátió ünnepnapjaiban 
éppen a reformátió iránti hálából és áldá
sainak megbecsüléséből ma is határozot
tan kívánjuk a protestáns keresztyénség 
minden tagjától: „Térjetek meg és higy- 
jetek az evangéliumnak!" . . .

Térjetek meg: ez a jobb életet kívánja 
az embertől. A jobb élet lehetősége benne 
van az emberben, mint Istentől adott aján
dék. Higyjetek az evangéliumnak: ezt a 
krisztusi felhívást a reformátió ismételte 
meg. A világ életében nemcsak fizikai 
erők, hanem szellemi erők is élnek és mű
ködnek. Az ember örömének belső bol
dogságának, önérzetének, magasabb ren
deltetésének titkos forrásai a lelki erőkből 
erednek. Mindazok felé, akik saját egyéni 
életük ez erőforrásait keresik, akik az egy
házak, nemzetek és társadalmak legmé
lyebb tartó gyökereit akarják megismerni, 
akik messze jövendők bizonyságait keres
gélik, együttesen szól a krisztusi figyelmez
tetés annak a reformátióban történt meg
ismétlésével : higyjetek az evangéliumnak, 
— benne van e világnak, minden közös
ségnek és minden egyes léleknek rendel
tetése, célja és jelentősége . . .
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A Bibliáról.
(D. D. Raffay Sándor püspök ünnepi beszéde a Bibliatár
saság jubiláns ünnepén, október 20-án a pesti Vígadóban.)

Himnuszt szeretnék ma zengeni a Bibliáról.
Himnuszt, melyben benne lüktet az élet 

útján megfáradt ember hitének frissítő ereje.
Himnuszt, melyet a bánatában megvigasz

talt szív dalol.
Himnuszt, melyben az isteni kegyelem 

megsegítő áldásaiban megfürdött szív felmoso
lyog a kegyelem örök Istenéhez.

Himnuszt, melyben ott ragyog az örömre 
változott keserv, ott zöldül a reménységgé di
csőült csüggedés, ott szárnyal az Istenét áldó 
hálaadás.

És a himnusz homlokára egyetlen szót 
tennék csak, de abban a szóban benne volna 
minden, ami a földi ember életét megszenteli, 
széppé teszi, nyugodttá, békességessé, áldottá 
teheti. Ez az egyetlen szó volna a Biblia.

Mert a Biblia végzi ezen a földön a leg
szentebb munkát. Mikor már erőtlenné válik a 
józan meggyőzés szava; mikor már a szeretet 
karja is lehanyatlik; mikor már az istenképűség 
hamva is letörlődik az emberek arcáról és mi
kor már bűnné kérgesedik lelkében a vágy; 
mikor a lejtőn, melyre lépett, semmi és senki 
nem tudja többé megállítani a veszendőbe in
dult életet: akkor még csak a Bibliának lehet 
mentő szerepe. És ezt a szerepét emberek üd
vére, világ mentésére, Isten dicsőségére be is 
tölti hiven.

Embereket vezet az Istenhez.

©  T Á R C A  _ ©

A századik születésnap.
(A Brit- és Külföldi Biblia-társaság 125 éves jubileuma 
alkalmából most megjelent „125 esztendős mértföldkő" c, 

jubileumi füzetből)

. A Biblia-Társulat 125 éves jubileuma alkal
mával emlékezzünk meg a százesztendős határ
kőről is.

A százéves fordulót 1904 március havá
ban az angol evangéliumi egyházak feledhetet
len közös örömünneppé szentelték. Az ünnep
ségek sorozata egy teljes hetet vett igénybe. 
London leghatalmasabb termében, az Albert 
Hall-ban napról-napra 12.000 ember gyűlt egybe. 
Képviselve volt itt az egész világprotestantizmus, 
közöttük a magyar evangéliumi egyházak kül
döttsége is jelen volt.

Az Albert Hall-ban összesereglett óriás 
gyülekezet énekét 1500 főnyi kórus vezette. A 
jelenvoltak számára örökre feledhetetlen volt 
ennek a soha nem látott méretű gyülekezetnek 
együttes éneke, amely zúgott, mint „sok vizek
nek zúgása“. A világ minden tájáról egybe- 
sereglett hívek közös éneke és imádsága meg
rendítő benyomásokat adott arról, hogy meg

Lelkeket emel föl, sziveket nyugtat meg, 
bánatot enyhit, szomorúságot vigasztal, keserű
séget szüntet, örömet szentel, áldást fakaszt, 
békességet teremt, reményt növel.

Bűnösöket vezet megtérésre, elesetteket 
állít talpra, az élet porában bepiszkolt lelkeket 
tisztit patyolatfehérré, újjászületés ragyogó fé
nyével melengeti új életre a halni készülő bű
nös sziveket.

Ahol a Biblia napi kenyérré válik az em
berek asztalán, ott elsorvad a gond, duzzadóvá 
válik a békesség, mely a hit és szeretet frigyé
nek ugyanolyan édes gyermeke, mint a kenyér
termő munka és a mosolyfakaszfó jóság.

Mit emberi elme valaha is kigondolt ezen 
a földön, minden elavult. Mit emberi okosko
dás valaha is örökérvényűnek tartott, minden 
megszűnt. Mit ember alkotott ezen a földön, 
akármilyen nagyszerű és hatalmas volt is, min
den elenyészett. Mert ami embertől ered, az 
emberrel együtt mind múlandóság martaléka. 
Minden könyv elöregszik, minden bölcseség 
idejét múlja ezen a földön, csak egyetlen könyv 
nem öregszik el soha, egyetlen bölcseséget nem 
emészt meg a rohanó idő. A Biblia ma is az, 
ami volt ezer esztendőkkel ezelőtt. A Biblia 
ma is az út, az igazság és az élet forrásaihoz 
vezető kalauz. A Biblia ma is vigasztalás, böl
cseség és igazság ontója. A Bibliában ma is 
az Isten lelke szól az emberekhez ugyanolyan 
frissen, üdítően, hatalmasan, mint évezredekkel 
ezelőtt. Mert az Isten lelke örökkévaló, mely a 
változó időkkel és korokkal nem változik soha,

hallgattatott Krisztus főpapi könyörgése: „Mind
nyájan egyek legyenek . . .“ (János 17).

A Biblia-hét március 4 én, közös imaórá
val kezdődött. Azután a küldöttek fogadó-estje 
következett a Halkereskedők Egyletének ez al
kalomra nagy pompával feldíszített termében. 
A Halkereskedők Egylete egyébként arról is 
nevezetes, hogy mesés összegeket költ rend
szeresen jótékonycélokra s különösen misszióra.

Március 5-ike volt a sorozat legmelegebb 
és legmeghatottabb napja: a gyermekek ünnepe. 
Az Albert Hall minden talpalatnyi helye meg
telt. Az elnöki emelvényen London polgármes
tere foglalt helyei teljes díszben. Méltóságának 
jelvényeit, az aranypálcát és a drágakövekkel 
kirakott kardot heroldok vitték előtte. London 
polgármestere mellett a királyi hercegnő foglalt 
helyet, előtte a hagyományos születésnapi ka
lács, amely ezúttal a Biblia-Társulat századik 
születése napján annyi kilót nyomott, ahány 
évet élt az ünnepelt Társulat, tehát ezúttal egy 
métermázsát. Tekintettel az óriási gyülekezetre, 
még külön nyolc métermázsa kalács állott ké
szen, hogy minden jelenlevőnek jusson a szü
letésnapi kalácsból.

Egy vak fiú olvasta fel a Társulat által a 
vakok számára kiadott bibliából az ünnepi 
textust, amely Jézusról szólt, a gyermekek ba-
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igazsága s bölcsesége mindörökké ugyanaz.
És mi ma azért gyülekeztünk ünnepre, 

hogy vallást tegyünk a Biblia örökkévalósága 
mellett.

Valljuk, hogy megáll az Úr szava mind
örökké : „Az ég és a föld elmúlnak, de az én 
beszédeim semmiképpen el nem múlnak!'* 
(Máté 24:35.)

Valljuk, hogy „Minden Istentől ihletett irás 
hasznos is a tanításra, intésre, a rendbesze
désre és az igazságban való nevelésre, hogy 
olyan legyen az Isten embere, amilyennek len
nie kell: minden jó cselekvésre elkészített." 
(I. Tim. 3:17.)

Valljuk, hogy a Szentirásban foglalt isten
ige a keresztyén ember hitének és életének 
egyetlen bizonyos forrása, mértéke és szabálya, 
melynek hittel való követésével eljutunk az 
örökéletre Jézus érdeméért, Isten ingyenvaló 
kegyelméből.

Valljuk, hogy az Isten igéje teljesen ele
gendő a keresztyén igazság megismerésére, a 
földi élet megszentelésére, hogy az ember föl
dön és égben egyaránt az Istené legyen és 
maradjon.

S vallomástételünket tisztességtétellel egé
szítjük ki.

Tisztességet teszünk amaz istenes vén 
ember emlékének, akit 400 esztendővel ezelőtt 
azért küldött az Úr erre a földre, hogy legyen 
tolmácsolója a magyar nemzet közt az Isten 
igéjének. Károlyi Gáspár emléke legyen mind
örökké áldott!

rátjáról. Ebben a különleges bibliában tapint
ható betűk vannak a vakok számára.

A születésnapi kalácsot a királykisasszony 
szegte meg, mialatt a gyülekezet az angol him
nuszt énekelte.

A főünnep a Szent Pál katedrálisban volt, 
amelyen a király betegsége miatt nem jelent 
meg, de ott volt a királyné és a walesi herceg, 
kíséretükben az állami és egyházi főméltósá
gok. A canterbury érsek prédikált az I. Mózes 
1:3. alapján. Az ünnepre özönlő nagy töme
gek miatt a templomot erre az alkalomra erős 
kerítéssel vették körül s csak belépőjegyekkel 
léphettek be a meghívottak.

Az ünnepélyt az Albert Hallban folytatták. 
Mély nyomot hagyott az emberek lelkében egy 
világi előkelőség ünnepi beszéde. Arról a nagy 
különbségről beszélt az előadó, amely a Szent- 
irás szellemétől áthatott és a biblia nélkül élő 
népek között tapasztalható.

— Hasonlítsátok össze — mondotta a 
szónok — az angolokat a .franciákkal, a né
meteket a spanyolokkal, Északamerikát Dél- 
amerikávalj... Elég erről a különbségről annyit 
mondanom, hogy az előbbi népek között terjed 
a Szentirás, az utóbbiak között nem .. .

Ezen az összejövetelen tolmácsolták az 
államfők üzeneteit. Szerencsekivánatokat küld

őé tisztességet teszünk annak a Biblia- 
Társaságnak is, mely immár 125 év óta ter
jeszti az Isten igéjét és hordja vele és osztja 
benne a vigasztalódásf, a hitet, az emberszere
tet és a jézusi igazságokat. Legyen munkája 
áldott!
Il!llll!llllllllllllllllll!ll!llllllllllllllll!ll!llllllllllll!ll!lllll!lllllll!llll!ll!lllllllllllllllll!llllllll!ll!lllll!lllll!ll!ll!ll!ll!l!

Széljegyzetek.
Az idei katholikus nagygyűlés beharangozása 

nagyon hangos volt. Mindenki azt hitte, hogy 
Baltazár Dezsőt kivégzik. Bethlen azonban őszi 
első politikai beszédében megkegyelmezett a fele
kezeti békének és lefújta a beígért látványosságot. 
Így van ez jól. A nemzet érdeke ezt kívánja. Ne 
emésszük egymást, úgy is emésztenek bennünket 
elegen.

*

Magyar himnusz helyett a pápai himnusszal 
kezdődött a gyűlés. Nem is mertek arra a kérdésre 
világos és határozott választ adni, hogy melyik 
a katholikusok első ideálja: A magyarság-e, vagy 
a katholicizmus? De azért erőteljesen hangoztat
ták, hogy ők : „az államalkotó és nemzetfenntartó 
elem“ 1 Hát ez kötelesség is, de a kötelesség 
cselekvésre és nyíltságra kötelez.

*
Apponyi betegsége miatt csak írás útján be

szélt. Hangoztatta az ő többségüket, sőt ennek 
kötelezésére, a türelemre is rámutatott. Igaza van, 
hogy a kritikát nem szabad a fórumra vinni. De

tek : az Egyesült-Államok elnöke, a svéd király, 
a dán király. A német császár üzenetét gróf 
Bensdorf német követ tolmácsolta s nagy örö
met keltett a császárnak az az ígérete, hogy 
Németország hathatósan felkarolja a Biblia- 
Társulat nagy céljait.

Magyarország hálája.
A százéves évfordulót Magyarországon is 

bensőséggel ünnepelték meg. A Református 
Egyetemes Konvent felkérte az egyházkerületek 
püspökeit, hogy 1904 március 6-án az összes 
gyülekezetekben tartassanak hálaadó istentisz
teleteket, „hálát adván a szent könyvért Isten
nek, aki kihozta a sötétség völgyéből igéje ál
tal drága nemzetünket. Buzdítsanak adakozás
ra s a hálaáldozat perselyfilléreit — biblia-fillé
reket — küldjék be az esperesek útján a Kon- 
venthez, amely azokat egy összegben eljuttatja 
Londonba, a „százados-alap" pénztárába. Meg
bízza a Konvent az elnökséget, hogy a Biblia- 
Társaság történetének és működése áldásos 
hatásainak minél szélesebb körben leendő 
megismertetése végett egy emlékiratot dolgoz
tasson ki s ezt az összes egyházaknak bocsássa 
rendelkezésükre". (Egyetemes Konvent 1903 iki 
jegyzőkönyve.)

A dunamelléki református püspök 1903-iki
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hát miért viszik oda és miért kritizálják folytono
san a mások hitét ? Hagyjanak minket békén!

*
A házasság elfajulását nagyon élesen osto

rozták. Ebben mi is ugyanúgy gondolkozunk, mint 
ők. A házasság tisztasága nemcsak a családi, ha
nem a társadalmi és a nemzeti életet is tisztává 
teszi, De hát akkor miért gyalázzák folytonosan 
a vegyes házasságot? Miért merészelik a vegyes 
házasságot ágyasságnak nevezni ? A házasság in
tézményének aláhanyatlása,, jórészt a katholikus 
egyház számlájára írandó. Ök kezdték ki a házas
ság szentségét. Ők segíthetik is vissza kívánatos 
érintetlenségébe és tisztességébe, ha felhagynak a 
felekezeti gyalázkodásokkal. A „házasság krízisét" 
jórészben a katholikus papság türelmetlen és gya
lázkodó magatartása idézte fel és tartja felszínen. 
Tessék orvosolni!

*
A nuncius merész kijelentéseket tett. Hogy 

a pápa felett nincsen úr a földön 1 Tehát a pápa 
a föld ura. Mit szól ehhez egy jó magyar ember 
nemzeti érzése ? Az evangéliumot nem is kérdezem. 
Azt maholnap már mi sem igen kérdezzük meg,

jelentése ezzel kapcsolatban a következőket 
mondja:

„Óhajtandó volna, hogy egyházunk itt ne 
állapodjék meg, hanem ez ünnepi alkalmat 
felhasználva tegyünk kezdeményező lépéseket 
egy hazai biblia-társaság megalapítására. Mert 
elszomorító tény, hogy mi Isten igéjének ter
jesztésében is idegen nyelvű hitrokonaink áldo
zatkészségére szorulunk..."

Az Evangélikus Egyház egyetemes köz
gyűlése a következő határozatot hozta a száz
éves forduló megünneplése tárgyában:

„...H álatelt szívvel Istenünk kegyelme s 
a Társulat működése iránt, a biblia-ünnepet 
egyetemes egyházunkban megtartjuk. Az isten
tiszteletek megtartásának elrendelésére felkéret
nek a püspökök azzal, hogy ez alkalommal 
offertoriumok tartassanak a Társulat emlék
alapja javára. Az egyetemes elnökség felhatal- 
maztatik, hogy az igy befolyt összeget az egye
temes pénztár terhére kikerekitse s a Társulat
hoz eljuttassa. . . “ (Egyetemes közgyűlés jegyző
könyve 1903.)

Esaiás 55:11.
A százados forduló hazánkban is sok ál

dás forrása lett. Például a virágzó pécsi refor
mátus gyülekezet ettől a dátumtól számítja meg-

csak megyünk vakon a hangzatos vagy divatos 
jelszavak után.

*
Sipőcz polgármester a katholicizmus meg

erősödésének egyik jelét az új kódex megjelené
sében látja. De azt nem látta meg, hogy ez a 
kódex a felekezeti békétlenségnek a magvetője és 
ezért a magyar nemzetre nézve ez a legveszedel
mesebb mérgek egyike. A katholikus szemüveg 
nem engedi tisztán látni az embereket.

*
Serédi hercegprímás a takarékosságot han

goztatta. Álláspontja igazolására azt hozta fel, hogy 
nem akar közköltségen új prímási palotát építeni. 
Igazán óriási nagylelkűség e z ! Mert megtehetné!

*
Bizony szomorú a mi életünk és gondolko

zásunk képe!

ujhodását és csodálatos belső növekedését. 
Ugyanis a biblia-napot ünneplő gyülekezet a 
Biblia-Társulat jubileuma alkalmával fogadal
mat tett, hogy a bibliát naponként olvassa s 
megalakult a gyülekezetben a Bibliaolvasó 
Szövetség. Azóta 25 esztendő telt el s ez a 
gyülekezet több ezer bibliát terjesztett el. Szé
les körben tudott dolog, hogy a pécsi református 
eklézsia valóban „hegyen épült város". (E so
rok írója nem hallgathatja el azt, aminek épen 
a pécsi református gyülekezetben tanúja volt 
1929 tavaszán s ami az öntudatos hitnek egyik 
igen lényeges ismertető jele. Vendég-lelkész 
prédikált s egy templomépités támogatására 
hívta fel a híveket. Az istentisztelet végeztével 
a templomból kiözönlő gyülekezetnek minden 
harmadik-negyedik tagja papír bankjegyet do
bott a perselybe. Jelen sorok írója ilyet még 
sohase látott s ezúttal annyival inkább meg
figyelhette, mert az egyik kijárat közelében ült.)

Ennek a gyülekezetnek a sorsa egy régi 
igazságon sarkallik: „Az Isten beszéde nem tér 
vissza üresen, hanem megcselekszi, amit Isten 
akar". (Esaiás 55:11.)
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H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. november 3-án :

H e l y
Óra

d é le lő t t
d é lu t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n Kis György
Deák-tér (magyar) 6 Csaba László
Fasor (ifjúsági) 10 Bereczky Sándor
Fasor 11 Danhauser László
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) 5 Broschko G. A.
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dr. Gunesch Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton
Üllői-út 24. 10 Dendely Károly
Szvetenai-u. 10 Pap Ferenc
Gyarmat-utca 14. fél 11 Ruttkay Mikiién Gyula
Abonyi-u. 21. 11 Veress Jenő
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik
Koronaőrség 10 Szabó Gábor
Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

November hó 10-én a Deák-téri templomban vitéz 
dr. Kendeh Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos, 
a Simor-u. templomban Majba Vilmos prédikál.

Urvacsoraosztás. November 3 án d.e. az 
istentisztelet után a Deák-téri és fasori templom
ban úrvacsoraosztás lesz.

A reformációi ünnepélyekről, mivel az 
ünnepi szünet miatt a lapot korábban kellett 
kinyomatni, jövő számunkban adunk hírt.

Az aszódi Petőfi-főgimnázium alapkő- 
letételi ünnepe. A másfélszáz esztendeig fenn
állott aszódi evangélikus főgimnázium, amely 
falai között látta kisdiák korában Petőfi Sándort 
is, most új otthont kap. Ennek az új épületnek 
alapkövét vasárnap tették le, országos ünnep
ség között. Az egyházi előkelőségeket az aszódi 
vasútállomáson Sárkány Ernő főszolgabíró, 
Chugyik PáPalesperes és Czitó Károly, a gö
döllői koronauradalom igazgatója, egyházfel
ügyelő fogadták. Közének után D. D. Raffay 
Sándor dr. püspök nagyhatású ünnepi beszédet 
mondott, aztán elhelyezte az alapkövet. A leány
nevelőben folytatódott az ünnep, az Aszód— 
budapestvidéki Tanári Kör díszgyűlésével. Az 
ideérkező előkelőségeket Kolofont Erzsébet 
igazgató beszéddel, a növendékek karénekkel

köszöntötték. Hittrich Ödön középiskolai főigaz
gató értékes előadást tartott az aszódi gimná
zium freskóiról, majd Szlávik Mátyás dr., az 
eperjesi ev. teológia nyugalmazott dékánja, 
Csengey Gusztávról, egykori tanárkollégájáról 
emlékezett meg meleghangú méltatásban. Az 
ünnepséget kétszázterítékes bankett fejezte be, 
melyen D. D. Raffay Sándor püspök rendkívül 
hatástkeltő köszöntőt mondott Magyarország 
kormányzójára, mint egy szenvedő országban 
szenvedő és reménykedő édesapára.

Az Országos Lutherszövetség november 
13-án, délután félhatórai kezdettel, a m. kir. 
Zeneművészeti főiskola nagyterméb :n, az ötös 
évfordulók (Luther kátéi. Speyer, Marburg, Ká- 
roli Gáspár és Bethlen Gábor) megünneplésére 
„Jubiláns hangversenyt”'rendez. Ezen D. Kapi 
Béla, dunántúli ev. püspök mond ünnepi be
szédet. Szerepelnek Zalánfy Aladár orgona-, és 
KerpelyJenő gordonkaművész, Némethy Ferenc 
hegedű- és Losonczy György énekművész;. Előbbit 
Antoni kereskedelmi iskolai tanár, utóbbit Dr. 
Böhm Dezső, leánykollégiumi igazgató kiséri 
zongorán. Szavalni Pálmai Lajos polgáriskolai 
szakfelügyelő fog. Énekelni 3 ízben a bpesti egye
sült ev. énekkarok és 1 ízben ezen énekkarok 
férfikara fog.

Jegyek 5, 4, 3, 2 és 1 pengős árban a buda
pesti lelkészi hivatalokban kaphatók november 
3-ától kezdve.

Felhívjuk bizalommal és szeretettel híveink 
figyelmét erre a nagyszabású ev. öntudatot és 
önérzetet szolgáló és emelő hangversenyre, mely 
hivatva van bizonyítani az evangélikusoknak 
lélekben való egységét is.

November 13-án tartja az Országos Luther
szövetség 2-ik Evangélikusok Napját. A délelőtti 
zártkonferencia istentisztelettel kezdődik. 10 óra
kor kezdődik a zártkonferencia, melynek elő
adói : Németh Károly esperes, vitéz Magassy 
Sándor vallástanár, vitéz Raics Károly ny. al
tábornagy, Marcsek János lelkész, Törteit Lajos 
lelkész és Scholtz Oszkár dr. egyházkerületi 
főjegyző. A zártkonferenciára minden igazolt 
Lutherszövetségi tag az OLSz. központi irodájá
ban (50 fillér részvételi díj ellenében) belépő
jegyet kaphat. A nyilvános jellegű Lutherszö'- 
vetségi közgyűlés nov. 13-án d. u. 4 órakor kez
dődik a Leánykollégium dísztermében.
■ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i l i i i i i i i i u  i i ’! i i i i n i t i i nm i in i i i u i HH Őul iMi HH K
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Kérjen árjegyzéket valódi ezüst evőeszközökről 
a 60 éves Szigeti N ándor és F ia  cégtől

Magyar ötvösmunkájú úrvacsorakelyhek, keresz
telőtálak megtekinthetők: 

B u d ap es t, IV ., M u zcu m -k ö riit 31. alatt, 
a Nemzeti Múzeummal szemben.

A Magyarhoni Ág. Hitv. Evang. Misszió
egyesület 1929. évi november hó 14-én délután 
72 4 órakor Budapesten a Deák-téri evang. 
iskolák dísztermében (IV., Sütő-utca 1. II.) ren
des évi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Ima. 
2. Elnöki megnyitó. 3. Egyházi elnök lemondása. 
4. Az új egyházi elnök megválasztása. 5. Évi 
jelentés. 6. A missziótanácsnak új tagokkal 
való kiegészítése. 7. Pénztári jelentés. 8. Az 
évi ünnepélyek idejének és helyének megálla
pítása. 9. Esetleges indítványok. 10. Ima. Buda
pest, 1929. október 26 án Dr. Molnár Gyula s. k. 
világi elnök.

A Deáktéri konfirmáltak köre október hó 
27-én d. u. fél 6 órakor tartotta ref. emlékünne
pét. Előadást tartott, majd Luther életét vetített 
képekkel ismertette Sólyom Jenő vallástanár. 
Az előadás végeztével D. D. Raffay Sándor püspök 
úr szólott az ifjúsághoz.

Az 50. sz. gr. Teleky Józsefné Róth 
Johanna ev. leány cserkészcsapat november hó 
3 án, délután 5 órakor tábori beszámoló estét 
tart az ev. leánykollégium dísztermében (Sütő
utca 1) Minden érdeklődőt szívesen látunk. 
Belépődíj nincs. Műsor megváltása kötelező.

Az angyalföldi Lutherszövetség október 
27-én szentelt ünnepet a reformáció emlékének. 
Szívbemarkoló volt Dr. Hilscher Zoltán keresk. 
isk. tanár ünnepi beszéde. Megkapó Varga 
Károly és Makádi Géza párbeszéde ifj. Porkoláb 
Bélától: A wormsi kihallgatás. Antal Gyula és 
Barth Imre Beriot koncertjét adták elő hegedűn 
nagy tetszéssel. Hegyi Erzsiké Vargha Gyuláné 
Krisztus egyháza c. költeményét szavalta mély 
átérzéssel. Rimár Jenő lelkésztanár igehirdetése 
s imája után az „Erős várunk" énekével feje
ződött be az emlékünnep. Szeretetvendégség a 
Váci-út 61. sz. iskolában november 10-én d. u. 
5 órakor lesz.

A „Fébé“ Ev. Diakonissza Anyaházban minden 
hónap első vasárnapján d. u'. 3 órakor istentisztelet lesz. 
Az Anyaház a Hűvösvölgyi villamos végállomásának kö
zelében a Pesthidegkuthoz tartozó Remete-kertváros terü
letén Béla király út 7. sz. alatt van. Az istentiszteleten az 
Anyaház szívesen látja a környékbeli lakosokat s kirán
dulókat. Első ilyen istentisztelet november 3-án lesz.

Kínai misszionárius Budapesten. Kampmann F„ 
az amerongeni (Hollandia) missziói ház vezetője, ki hosszú 
éveken keresztül munkálkodott Kínában, a napokban Buda
pestre jön és missziói előadásokat tart. November 6-án 
este 6 órakor a fasori ref. templomban, nov. 7-én V28 óra
kor a népjóléti étteremben (VIII., Sándor-u. 26.) [beszél. 
A külmisszíói Szövetség minden érdeklődőt szívesen lát. 
Hívjunk másokat is.

„A keresztyén és a bűn“ címmel hat hitmélyítő 
előadást tart evangéliumi munkások számára Kampmann 
F. kínai misszionárius a Bethénia-Egylet evangéliumi mun
kásképző tanfolyamán. Az előadások 4—9-ig tartanak, 
november 6-án délután 5 órakor, a többi napokon délután 
6 órakor kezdődnek. Színhelyük a Bethánia-Egylet nagy
terme. A Bethánia-Egylet e sok áldást Ígérő előadásokon 
minden evangéliumi munkást szívesen lát.

A Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés: Hegyi István, Vas József, ,Nikó Jó
zsef, Gombárcsik Edit Etel, Fischer Éva Edit. 
Esketés: Horn Gábor rk.—Francsek Etelka Ka
rolina ev.. Wettengel Rudolf ev.—Preizing Gi
zella rk. Temetés: Stauber Ernőné 33 év., özv. 
Scholc Lajosné 59 év, Jánossy Mihály Sándor 
65 év, Szigeti János 74 év. Adományok: Sze
gényeinknek N. N. 20, Francsek Kálmán 20, 
dr. Elischer Ernő 20 P. A Szeretetházra Balázs 
Zsuzsanna 10 P.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón 
vásárolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút 
7. sz. (Andrássy-út sarok). Telefon: L. 981—94

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

Dr. Kiss Ernő egyet, orvostudor, bel-, ideg- és sebé
szeti betegeknek rendel d. u. 2—4. IX. Ráday-u. 63. II. 4. 
Szegényeknek ingyen.

Németet és franciát tanít Dr, Pethő Sándomé sz. 
Takács Margit, Vili., Abonyi-u. 8. félemelet 2.

Gyermekeknek, felnőtteknek oktatást ad, Szemkő 
Júlia tanárnő, egyenként vagy csoportokban, a modern 
sport- és testgyakorlás minden ágában. VI., Szondy-ucca 
37, c. III. em. 1. szóm.

Kárpitos és díszítő hívünk ajánlkozik, minden e 
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra házhoz megy. Klimscha Alajos, 
VIII,, Vas-utca 19. Pálinkás kárpitos műhely.

Elfoglalt anyák figyelmébe 1 Német játszó délelőttök 
3—6 éves gyermekek részére megkezdődtek. D. e. 9—1-ig. 
Kézügyesség gyakorlása. Torna. Játszva német tanulás. 
Séta. Leggondosabb felügyelet mellett. Jelentkezni lehet 
délelőtt. Aradi-utca 62. III. 1. Hittestvéreknek kedvezmény.

Krausz Rezső kályhásmester, II., Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon : 
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
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