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ezdetben úgy tűnik fel előt
tünk, mint mindenki gyer
meke. Az egész keresztyén 
világ gyermekei jézuskának 
nevezik őt, mint kicsiny 

gyermeket látják maguk 
előtt a betlehemi' bölcső
ben, szívből örvendenek 
annak, hogy pásztorok és 
királyok hódolnak előtte. 
Minden szívnek, aki az 

ő gyermekségében örömet és gyönyörködést 
talál, szíves vendége ő szent karácsony
estéken . . .

Lassanként azonban a betlehemi gyer
mekből testvérünk lesz, — emberfia, aki azért 
látja, ismeri és érti lelkesedésünket, ideáljain
kat, a szent hevületet, mellyel életünk minden 
nagy dolga felé indulunk, mert ő maga is pró
bálta mindezt a földön, hozzánk hasonló, ve
lünk egyenlő emberek között. Testvért látunk 
benne, jobb, igazabb, tökéletesebb testvért, tü
relmesebbet, hűségesebbet, engedelmesebbet. 
Szent és felmagasztalt összessége van benne 
a földi élet minden igazságának, küzdelmének 
és győzedelmének. Így van velünk minden 
napon, mint mindenki testvére . . .

Próbáltatásaink, élettapasztalataink, imád
ságaink közben azonban lassanként megvilá
gosodnak szemeink: az utitársból és testvérből 
jó pásztor lesz, aki elől megy és vezet, szőlőtő, 
melyből fürtös gyümölcsök teremnek, gyógyító 
erő, melyből uj élet fakad, lelki kenyér, mely

morzsáival is táplál, élő víz, mely eloltja a 
szomjúságot, szelíd szó, mely vígasztal, kegye
lem, mely bűnöket bocsát és örök élet, mely 
eltörli a múlandóságot. De míg így ismered fel 
őt, addig neked is meg kell küzdened minden
féle bűn, testi és lelki betegség, e világ ben
ned élő gyarlóságai ellen, majdnem szóról-szóra 
teljesedik be rajtad, amit a betlehemi gyermek 
mondott, hogy aki megakarja tartani az ő éle
tét, előbb el kell veszítenie azt. Mindenkinek 
saját magának kell félreérthetetlenül meghallani 
a karácsonyi evangéliumot: született néktek 
Megtartó ! Minden küzdelmen és árnyékon, min
den könnyelműségen és bűnhődésen keresztül, 
minden áldásban és örömben lassanként min
dig több édes vonzódással és hűséges szere
tettel kell felismerned benne a Megváltót. Mert 
a teljes igazság az, hogy 0 kezdetben mindenki 
gyermeke, azután mindenki testvére, de vége
zetül mindenki Megváltója . . .

így van Ö velünk minden napon a világ 
végezetéig. Velünk van egyenként, földi életünk 
gyorsan futó napjaiban, velünk van ennek az 
egész emberi világnak folytontartó és lassan 
javuló életében. A mi Megváltónk egyenként 
és a mi Megváltónk összesen. Vannak borús 
napok, könyhullásokés igazságtalanságokegyéni, 
nemzeti és emberi életünkben, de felettük örök 
fénnyel ragyog a karácsonyi csillag és szent 
bizonyossággal tölt el, hogy Krisztus mint min
denkinek Megváltója velünk van minden napon 
e világ végezetéig . . .
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A luth eránizm us világ- 
h elyzete.

Jelentős év végén vagyunk. Jubileumokat, 
megható ünnepségeket s zavartalan élményeket 
írhattunk ez év margójára s a jövő év augs* 
burgi hitvallásosme gemlékezése állván előttünk, 
szinte kötelező a terepszemle és az önvizsgálódás.

A világ közel két milliárdnyi emberiségéből 
több mint nyolcvan millió a lutheránus. Szó- 
szerüleg ez azt jelenti, hogy a világon minden 
huszonötödik ember lutheránus. Minden hetedik 
ember római katholikus. Körülbelül minden 
45-ik ember református és minden 140-ik zsidó. 
Ezek a számok csak félig beszédesek. Némelyik 
egyház tagja kisebb jelentőségű az emberiség 
életében, mint az arányszám mutatná, másik 
hatása nagyobb, mint kisebbségéből következ
tetni lehetne.

Mennyire és milyen tekintetben hatalom 
ma a lutheránizmus ? Államalkotó és összetartó 
erő a tisztán lutheri skandináv államokban. 
Államokat épített Középeurópában, amelynek 
politikai és társadalmi szervezete vagy geren- 
dázata elkorhadott talán s ezért az államok 
létükben megrendülhettek, de az az élettípus 
és egyéniség, amelyet kiformált, ha vallási és 
politikai tekintetben az ősforrástól pillanatnyilag 
elfordul is, belső énjében gazdag lélek, amely 
újra nemessé és életképessé teszi az egyént 
és az államot is. Amerikában a lutheránizmus 
az, amely a faji és nyelvi, sőt vallási, denomi- 
nációs. elkülönüléseket egységbe fogja s olyan

®  T Á R C A  ®

Fébé fogadalma.
— Irta: Farkas Zoltén. —

A tenger végtelen opáltükörré simult a 
hajnali szürkületben. A három sor evező egy
hangú csapása szinte összeolvadt a némaság
gal. A sas-jelvényes római hajó rézcsőre konok 
előrenyomulásban hasította fel a tenger síma 
bőrét, de rögtöngyógyult forradást hagyott maga 
után az evezőnyomok varráshelyeivel. A nap 
már uj kerülőre készülődhetett a láthatár alatt, 
mert a nehéz párafüggönyökön átszürődött a 
lámpa fénye. A hajó, úgy látszik, előle mene
kült, sötéten, fáradtan, csüggedt erőlködéssel, 
mint aki tudja, hogy úgy is hiába, a fürge ül
döző rögvest kiveti rá sugár-lasszóit.

A födélzeten szétszórt dolgok úgy igye
keztek még egy kicsit a félfülükre húzni a sö
tétség paplanját, mintha félálomban panaszkod
nának : „Jaj, mindjárt ébredni kell!“ A kormá
nyos mereven, gyűrött arccal és gondolat nél
kül bámulta a hajó orrán mindjobban vakuló 
lámpát. Agyába csak néha tévedt be, mint egy 
arra kóválygó vércse : „Ezt is el kéne mér ol

elvi alapokon kapcsolja össze, hogy így a leg
nagyobb erkölcsi tőkét képviseli.

Miért optimista a jövővel szemben? Saját
ságosán egyforma a lutheránizmus a világ 
mindegyik államának az életében. Az egyéni 
kultúra birtokosa a belső élete vagy charizmái 
folytán arra érez rendeltetést, hogy másokat 
megneveljen s műveltté, az evangéliumon ke
resztül önállóan élő lélekké átreformálja és 
újjáalakítsa. Nevel mindenfelé, mint a kis Káté 
is akarta s az indiai tamul egyház épúgy, mint 
a grönlandi félsziget lutheránusa azért tanul, 
hogy élet és küzdő képességével a világ előtt 
azt dokumentálja, hogy a legmelegebb termé
szeti körülmények közé is odavarázsolja az 
életet. Észak jégvilágában s terméketlen szik
lái között ép úgy ragaszkodik az élethez, mint 
az Egyenlítő táján s maga körül mindenütt 
életet, iskolát és kultúrát teremt. Ha a hívek 
egy tömegben, vagy szétszórtan is élnek, a leg
erősebb kötelék tartja össze őket. Északon a 
rénszarvasok szánkója viszi az igehirdetőt ta- 
nyáról-tanyára, Ausztráliában saját repülőgépen 
keresi fel a pásztor a Bibliát olvasó híveit.

Egyik egyház sem él talán olyan irodalmi 
életet, mint a lutheri. Egyházi lapjaink száma 
ezért túlontúl nagy. De a világ bármelyik egy
házi újságját veszi a kezébe az ember, a cím 
megnézése és tájékozódás nélkül, a tartalom
ból s a nemes gondolkodásból azonnal meg
ismerhető a lutheri jelleg.

Tragédiája ennek gz egyháznak a?, hnov 
nagy kataklizmák viharai nagvon felzavarjak

tani!“, de nem volt mozdító ereje a gondola
tának, csak üldögélt tovább.

Bódéjától balra, a hajó hátsó sarkában 
könyökölt még egy élőlény egy heverő ágy se- 
lyempárnáin és a világosság felé bámult. Sötét 
selyem női ruhából elővilágított elnyűtt, fakó 
arca. Szemeiben hol a kimondhatatlan szomo
rúság sötét mélysége, hol a mérhetetlen vágyó
dás száraz torka nyílott fel.

. . . Csönd volt és végtelen szürkeség.
A hajó közepe táján hirtelen fehér moz

gás támadt. Fébé jelent meg, az Úr szolgálója, 
aki a nagy apostol levelét vitte evvel a hajó
val a római keresztyén hívőknek. Maga vállal
kozott erre az útra, mert esetleg, nem nagyon 
hiszi ugyan, de hátha mégis, találkozik Rómá
ban „ v a l a k i v e l ”.

Fébé magas, fehér alakja megállt egy ár
boc mellett s nyugtalanul körülfutott a tekin
tete a fedélzeten. Az első pillantásra a pislá
koló lámpán és a bóbiskoló kormányoson kívül 
nem tűnt fel más, de akkor megmozdult a 
sötét selyemruha és a sápadt arc odavetődött 
Fébé kereső tekintete elé. Szabályos arcvoná
sai azonnal egy mosolygásban oldódtak meg 
az előbbi figyelésre feszülésből. Mindent értett. 
Ezért nem tudott ő aludni, ezért kellett feljönnie 
a fedélzetre. Az Ur szolgálatra hívta. Nem
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békességét, mert ebben az egyházban mindenki 
egyéni életet él. Ezért sok és aránytalanúl 
nagy helyenkint az egyházból való kitérés, de 
a bűnbánó hűtlenség levezeklése után ide 
visszatér a tékozló fiú, hogy az igazi örömö
ket megismerje. Amilyen nagy volt a kitérések 
száma a forradalmak alatt németországi test
véreink táborában, épen olyan nagy a vissza
térés napjainkban. S ami a lélekváltozásnak 
gyönyörűséges határa, az a világon mindenütt 
egyforma jelenség, hitüket és egyházakba ve
tett bizalmukat vesztett lelkek ezrei ehhez a 
nyájhoz térnek vissza s itt találják meg azt, 
amit folyton kerestek.

A világ zaja s lármája idegen néki; érzé
seivel, vallásával nem siet a nyilvánosságra. 
Kiéli magát teljesen egyházában és családjá
ban. Szent mind a két hely néki s egyikben 
sem lehet meg oltár nélkül. Ezért szerény, zaj
talan s ezért áll legutolsó helyen a bűnözők 
és bebörtönözöttek vagy gyilkosok statisztiká- 
jában. Kevesebbet ér neki az egész világ, mint 
tz a két vára s inkább lesz név nélküli hőse 
z szerény csendnek, mint hogy elnyerné győr
ié- -.ervadc babérjait a világnak. Ezért is tudja 
rr: a Idkasmeret s számot vetve önmagával 
nem a.-var más lenni, mint a csendben elvonuló 
szentek gyülekezete.

Gondolkodásában, kultúrájában, munká
jában, élethivatásában válogat, biztos kézzel, 
isten kezéből veszi el a lelkére szabott meg
bízatásokat s ezért felforgató, lázadó, forradal
már soha nem lehet. Lármája, harca, háborúja

tudja kihez, nem tudja miért, de belső kény
szerítő erő vonta hátra a heverő ágyhoz. Mo
solyogva indult meg.

A sápadt arc rajta maradt mozdulatlanul. 
A titokzatosságnak valami olyan ereje volt 
abban, amint ez az arc odasietés közben a 
szeme előtt vibrált, hogy egy pillanatra a zava
rodottság és félelem hulláma csapott át a szí
vén. Mér ott állt előtte és az arc most kérdően 
meredt reá. Feltekintett hirtelen az Úrhoz erőért, 
de hangján mégis ott vibrált az izgatottság resz- 
ketése, amint köszöntötte !

— Jó reggelt, kedvesem! . . . Nn . . . ne 
haragudjon, hogy megzavarom . . . Olyan szo
morúnak, olyan elhagyatottnak látszik . , .

A másik csak nézett rá mereven. Ismét 
erőért kellett fohászkodnia egy gondolatvillanás
sal, hogy folytathassa:

— Engem Fébének hívnak, az Úr szol
gálója vagyok, a szivem azt súgta, hogy szol
gálatára lehetek.

A sápadt arcú nő még nézett rá egy pil
lanatig, akkor kitárt, fekete szemében megmoz
dult az élet és értelem. (A teste megrázkódott, 
mintha az a hideg borzongott volna végig rajta, 
menekülő futással, amelyik eddig dermedten 
tartotta). Hirtelen megragadta Fébé kezét s az 
izgalomtól rekedtes hangon susogta :

— Köszönöm, hogy idejött . . , egy perc

ha bármily harsány hangon is fújja riadóját, 
még csak nem is az önvédelem segélykiáltása, 
hanem az árvízveszélyben élő emberiség 
árvízi hajósának evező csapása s annak élet
mentő, segítséget kínáló felszólítása: Erre, erre 
emberiség, itt a szabadulás.

Barátságában, szeretetében, másokért szol
gáló önzetlenségében felbecsülhetetlen. Az északi 
sark jégvidékére is elrepül, hogy szerencsétle
neket s embertestvéreket megmentsen, mert sze
mében örökké Krisztus él, ha nem hinné el ezt 
még a jó barátja sem, s ezért liheg, fárad éle
tének minden percében, hogy tettét, életét, sze- 
retetét ne márványba véssék, vagy díszes dia
dalkapukkal örökítsék meg győzelmeinek emlé
két, hanem azért, hogy templomai s istentisz
telete még a vallástalanság sötétjében is azt 
prédikálják: aki az eke szarvára vetette kezét, 
az ne nézzen hátra, hanem előre.

Megvilágított fényességben áll a jövő előtte. 
Ezért nincs politikája, ezért nem tervez haszon
talant, senkit magától el nem idegenit, nem 
ellentétet keres, hanem megértést s jövő prog- 
rammja egy szó csupán: világvallás. Nem új, 
nem is a régi, hanem az új embereknek érzés 
és lelki összefoglalása s Krisztushoz való el
vezetése. Ez a lutheránizmus élete, az 1929. 
évben s minden szó mögött egy-egy esemény van.

Dr. G. L.

A karácsonyi ünnepek munkaszünetei 
miatt lapunknak ez a száma kettős szám, leg- 
közelebbi számunk 1930 jan. 5-én jelenik meg.

múlva talán már nem látott volna többé senki... 
pedig még nem lehet, nem szabad. Rómába 
kell érnem . . .

Az utolsó mondatot már sóhajtva mondta 
s mint akinek a gondolatai száz mértföldnyire 
járnak ismét, szeme újra elmeredt a messzi- 
ségbe. Megfeledkezett róla, hogy Fébé kezét 
fogja. Annak az arcáról eltűnt a csodálkozás 
döbbeneté. Most már biztosan tudta, hogy az 
Úr küldötte ide és nagy nyugalom töltötte el a 
szivét. Leült a heverő ágyra, két kezébe fogta 
a másik nő kezét és mosolyogva várta, hogy 
visszajöjjön a lelke a messzeségből. Az össze 
is rezzent hirtelen, tudatára jött a helyzetnek 
és azonnal felébredt benne az előkelő, társa
ságbeli nő s egy mosolygásfélét erőszakolva 
az arcára, kérdezte:

— Szintén Rómába utazik?
A feleletet nem is igen várta, szeme megint 

a láthatár szélére szegeződött, ahol a pára
függöny mögött megjelent a nap sugár-nélküli, 
vörös, álmos arca.

Fébé mosolyogva felelt a kérdésre.
— Igen, Rómába megyek: egy levelet és 

nagy örömet viszek.
A másikba megint visszajött a szellemes 

társalgó, a nagyvilági hölgy.
— Igen ? No, akkor kiegészítjük egymást, 

mert én meg szomorúságot viszek, — mondta
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A  kúra.
Mindenkit lesújtott a hír, hogy Erzsiké be

teg. Ha különben bárki megbetegszik, az a beteg- 
segélyző pénztár ügye. De Erzsiké nem volt 
„bárki", Erzsiké „Napsugár** volt. De amikor a 
Napsugár állig be van takarva paplanokkal, ken
dőkkel és úgy bebugyolálva, hogy még az orra- 
hegye is alig látszik — lehet-e csodálkozni, hogy 
mindenki körülötte reszket az aggodalomtól ? Senki 
sem volt, aki ne eszmélt volna erre-arra, hogy 
segítsen hát szegényen.

Az orvos volt az első, aki bizonyos idő 
múlva sokatmondóan csóválta a fejét, hosszú a 
beteg törzslapja, a „49-esszám “ , menthetetlennek 
minősítette.

És megint egy kis idő múlva Erzsiké talpra 
állt. Egészséges volt újra, mint hal a vízben. És 
csak úgy sugárzott lényéből a meleg, hisz Nap
sugárnak sokat kellett pótolnia.

Az orvos is sugárzott: „Tehát mégis csak 
használtak a gyógyszereim!'4

Az apa hallotta a doktor önérzetes kijelen
tését és — mosolygott.

Mert — titokban az orvosságot mind ki
öntötte és titokban megtöltötte homöpathikus sze
rekkel.

„Ezek segítettek" — szólt az anyának.
Az anya hallotta férje szavait és — mosolygott.
Mivelhogy^ titokban kiöntötte a neki gyanús 

folyadékokat. És azután, — még nagyobb titok
ban, — a krízis napján egy tányér cseresznyét

komolyságba halkuló hangon s szeme újra csak 
a nap hideg arcára tapadt. — Nézze, — foly
tatta megint az első őszinte hevességgel, — 
nézze a napot 1 Most bújik fel a láthatár szé
lén. Milyen hideg! Valamikor milyen ujjon- 
gással tudtam üdvözölni. Felvirágozott oltárral 
vártam és örömtől áradó énekeket terítettem 
eléje, mint a tenger ezt a. bíborszőnyeget. S 
most? most üres, hideg. Üres, hideg vele a 
világ is . . .

Fébé rábólintott a vallomásra, miközben 
az odaengedett kezet simogatta,

— Igen, igen, minden üres, hideg lesz egy 
idő múlva, amit nem az Isten szeretete mele
gít át.

A másik arcán keserű mosoly villant meg.
— Az Isten ? Az pedig nem melegít

heti át.
— Nem 1 ? Miért?
— Mer t  n i n c s !  — nézett rá a másik, 

kegyetlen komolyan, de mégis egy nagyon fáj
dalmas vonással az arcában. — N i n c s !  Én 
kerestem, — jött bele újra a heves kitörésbe. — 
Áldoztam én minden oltáron, jártam én min
den templomban, ami csak van Itáliától Indiáig. 
Láttam én vagy ezer Isten-szobrot, hallottam 
vagy tízezer regét, ismerek vagy száz miszté
riumot, láttam még csodákat is I . . láttam . . . 
de csak le kellett egy kicsit itatni a papokat,

adott a beteg elébe, — amelynek engedve, nem 
engedve — állítólag különös gyógyhatása van.

„Igen, a cseresznye, az hozta helyre Erzsi- 
kémet."

Az öreg Nagynéni hallotta a szavakat és — 
mosolygott. Hiszen titokban eltűntette a cseresz
nyét. Cseresznye, micsoda gondolat! és letérdelt 
kamrájában, senkitől sem látva és úgy fohászko
dott. — „Imádságomra adta vissza Napsugár 
egészségét."

A Nagybácsi hallotta a Nagynéni dicsekvé
sét és — mosolygott. Filozófus létére hitt leg
homályosabb összefüggésekben. „Ha Jáva szige
tén egy vulkán kitörése 1000 embert elsöpör, 
úgy Európában 1000 embernek szabad tovább 
élni, aki már a halál listáján szerepelt. „Erzsikém, 
te voltál egy az 1000 közül!"

Erzsiké hallotta e furcsa szózatot és — 
mosolygott.

Amikor kínoktól gyötörve feküdt beteg ágyán, 
ökölbe szorított kezekkel egyre csak azt ismételte: 
„Élni akarok, élni!"

A jó Isten pedig valamennyit hallotta, az 
orvost, az édesapát, az édesanyát, a Nagynénit, 
a Nagybácsit és Erzsikét. És nem mondott sem
mit. Sem azt nem mondta :„én “ — sem azt nem 
mondta: ,,mi.“ Ellenben mindenkit meghagyott 
saját meggyőződésében. Mert a nagy kúrákban, 
miket a világon elrendel, a tévedést is felhasz
nálja. H orusitzkyné Barthet-Herm m

haruspexeket és éjjel, borgőzös állapotban mind 
elárulta hogy nem hisz az Istenében, kife
csegte a csodák nyitját, megmondta, hogy em
beri tákolmány minden misztérium. Mindent 
láttam és minden csalás volt 1 Isten nem volt 
sehol . . . sehol . . .  S bennem megmaradt az 
a nagy-nagy üresség. . .

Az utolsó mondatot már csak sóhajtva 
és önmagába hullva mondta.

Fébé csak simogatta a kezét és mosoly
gott: mindig örömtelibben, mindig nagyobb 
szeretettel. Engedte, hogy befejezze a kitö
rést s csak akkor jegyezte meg igen halkan:

— Isten nem is lakik ám kézzel csinált 
templomokban, se a szobrokban.

A másik fáradtan legyintett, mint aki már 
tudja a többit.

— Tudom, igen, a könyvekben, a tudo
mányban, a filozófiában . . .  — halkan neve
tett. — Amennyi könyvet én elolvastam! Ameny- 
nyi iskolába én jártam! Amennyi filozófussal 
én beszéltem már! Tanultam tőlük szép teóriá
kat 1 Az egyik azt mondja: tűzből lett a világ, 
mindennek a veleje a tűz. A másik azt mondja : 
vízből lett a világ, mindennek a lényege a víz. 
A harmadik a levegőre, a negyedik a földre 
esküszik. Az egyiknek a felhőkön túl van az 
Isten, a másiknak benne van minden csöpp
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A z  U j t e s t á m e n t o m  új fordítása, melyet 
D. R a f f a y S á n d o r  püspök készített, kapható 
a Luther-társaság könyvkereskedésében, Bpest, 
VIII., Üllői-út 24, valamint megrendelhető a 
lelkészi hivatalokban. Ára vászonkötésben : 6 P.

K ü lfö ld i h ir e k .
Oroszország, mint ismeretes, eltörölte a 

vasárnapot s öt munkanapos heteket vezetett 
be. November elseje óta így az egyházak a 
legnagyobb nehézségek előtt állanak. A külön
böző felekezetek úgy igyekeznek segíteni a hely
zeten, hogy mindennap tartanak esti istentisz
teleteket. így ismétlődnek meg az őskeresztyén- 
ség idői a vörös Oroszországban.

A modern török állam vallásügyi törvé
nyeinek egyik érdekes intézkedése az, hogy az 
egyházi ünnepségeket péntekről vasárnapra he
lyezték át. E rendeletet a pénzügyi és keres- 
Kedő világ kívánta, de félő, hogy egyes vidé
keken lázadásokat idéz elő.

Indiából jelentik, hogy Sundar Singh, akit 
még az európai hívő protestántizmus is új Pál 
2:-ostolként üdvözölt, eltűnt. Sokak véleménye 
szer-' Tibetbe zarándokolt. Ha igaz ez a hír, 
akkor bizonyosan újból buddhista lesz.

Hollandiában a napi lapok azzal a hírrel 
'iasztották meg olvasóikat, hogy Wartburgot

anyagban. Mit használ az nekem ? Én sehol 
se láttam 1 Az egyik azt ajánlotta, hogy élvez
zem ki a világot, amíg szép vagyok, erős és 
fiatal. A másik azt mondta: öljem meg ma
gamban az életakaratot, vessek meg mindent, 
álljak ki az útszélre, tartsam fel a kezemet, 
amíg csak meg nem merevedik, akkor majd, 
mire teljesen meghal bennem az élet, belé- 
merülök az Örök Szellembe. Eh, próbáltam én 
mindet! Isten sehol . . . sehol . . .  1 Csak ben
nem egy kongó, kiáltó üresség! . , ,

Fébé megint csak mosolygott.
— Hát persze, persze, hiszen Istent nem is 

lehet ám ésszel megfogni 1 Könyvekből és el
méletekből megismerni!

— Nem! ? De hát akkor hogyan ? Ki ál
tal, mi által? Menjek a természetbe, azt 
mondja? Nem látok én ott mást, csak füvet, 
fát, folyót, hegyet, völgyet, meg a kékséget fö
löttünk 1 Hol van Isten ? — Nem, ne is be
széljünk erről? — ült le higgadtan, sőt hirtelen 
elszomorodva. — Én már ezzel végleg le
számoltam. Valami belső vágy és e g y  f o g a 
d á s o m  kénvszerített arra, hogy keressem azt, 
ami a Legfőbb Igazság ezen a világon. Valami 
olyat, ami egészen betölti az ember életét és 
:rökké megmarad, nem kopik el, nem lesz hi- 
:eggé, üressé. Kerestem is mindenben és min

katholikus tőke vásárolta meg. Megbízható ér
tesülések szerint az egész légből kapott hír.

Az amerikai katholicizmus utóbbi időben 
általánosan panaszkodik a felett, hogy siker
telenség vehető észre kitűzött programmjában. 
Intézményeinek fejlődéséről lehetne ugyan be
szélni, de a belső vallásosság hiánya is nyil
vánvaló.

A minden országban nagy propagandával 
megindított kath. akció a sociális nyomort eny
hítő törekvésekkel szemben, idegenkedni kezd. 
Legutóbb a pápa egyik levelében arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a két tevékenység egymást 
keresztezi.

A népszövetség naptáregyeztető törekvé
seit akarja a Vatikán a legutóbbi hónapokban 
zátonyra juttatni. Azt a hírt terjeszti, hogy a 
húsvéti ünnep terminusának a megváltoztatá
sát nem fogadhatja el.

A görög keleti keresztyénség nagy világ
gyűlést akar a jövő évben Alexandriában tar
tani. Az ilyen szándékú összehívást tagadják 
ugyan legújabban, de a görög keleti egyház 
jelenlegi helyzete mégis valószínűvé teszi azt.

A római egyház a laikus-apostoli hivatalt, 
illetőleg rendet akarja világszerte megszervezni. 
Egy bajor szerzetes már ki is dolgozta ezt a 
tervezetet amely szerint a rend leendő tagjai 
egy-két évi kolostori élet alatt készíttetnének elő 
feladataikra.

A porosz evangélikus egyház valláspeda
gógiai szemináriumot állított fel, ahol a jelöl-

denfelé. Nem volt semmiben és sehol- Végül 
azt hittem: az Isten lesz ez a Legfőbb Igaz
ság . . . s most már tudom, hogy ő nincs, 
nincs. Nincs . . .  és nincs . ..

Nem büszkén, nagy-nagy szomorúsággal 
ejtette ki a száján a reménytelen végeredményt: 
ni ncs .  Feje a mellére hanyatlott, lassan egy 
könnycsepp hullott ki a szeméből.

Fébe szólni akart, de valami megfogha
tatlan érzés összeszorította szívét és ajkát.

Egy pillanatig sejtelmes csönd ereszkedett 
le rájuk.

Akkor a nap szétszakította a párafüg
gönyöket és egy hatalmas sugárkévét vetett 
ráják. A nő nem törődött vele. A szemét még 
mindig könnyek harmatozták, lelke szomorú 
emlékek tarlóján bolyongott- Lassan újra be
szélni kezdett. (Folytatjuk.)
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tek egy szemeszter alatt tudományos és gya
korlati kiképzést nyernek. (Nálunk pedig nehe
zen halad a theol. szeminárium megvalósítása, 
mely ezt a célt is szolgálná s amellyel egyszer 
megelőzhettük volna a külföldet.)

A báseli theologiai fakultás Stichelberger 
Emánuel költőt vallásos tárgyú verseiért a theo- 
logiai tudományok díszdoktorává avatta.

A keresztyén szocialista szervezetek és a 
katholikus harcoló jellegű egyesületek európai 
szövetséget létesítettek Svájcban, melynek elnö
kévé Ragaz professzor, ismert valláspedagógust 
választották meg.

Rómában felállították az orosz szeminá
riumot, amely az orosz ifjúság theologiai kikép
zését igyekszik előmozdítani. A növendékek 
felavatása a görög rítus szerint megy majd végbe.

Az egyházak nemzetközi jóbarátság egye
sületének főtitkárát, az avignoni gyűlés alkal
mából a becsületrend lovagjává avatták.

A francia protestántizmus október végén 
tartotta együttes gyűiésezését Marseilleben. A 
gyűlés főtémája a következő volt: Hogyan le
hetne a mai protestáníizmust egyesíteni.

A Vatikán-állam alkalmazottainak faji sta
tisztikája: 389 olasz, 113 svájci, 13 francia, 5 
német, 2 spanyol, 1 — 1 amerikai, holland, osz
trák, norvég, belga, abessziniai. (Magyar nincs.)

Varsó protestántizmusa a sok üldözés da
cára erős fejlődésben van. Egy új diakonissza
ház felépítése és felavatása ennek legújabb 
bizonyítéka.

A Vatikán és Szowjet tárgyalásai a kon
kordátum tekintetében váratlanúl megszakadtak.

Péterváron a Gorkij Maxim kultúrház, mint 
vallás- és egyházellenes egyetem rendeltetésé
nek átadatott.

Az orosz állam Andersen és Grim mesés
könyveit indexre tette.

Amerikában 2948 olyan zsidó gyülekezet 
van, amely az Újtestámentum olvasásával és 
prédikálásával nemesíti vallásos életét.

A német állam a pápa 50 éves papi jubi
leuma alkalmával egy 500 darabból álló érté
kes edény gyűjteményt ajándékozott a pápá
nak. A magyar állam, mint tudjuk, ezer kötet
ből álló könyvtárt.

Közli: Dr. G. L.

Ü nnepi isten tisz te le te in k  
so rre n d je .

1. A Deák-téri templomban:
Dec. 25-én d. e. l l l0 órakor prédikál és 

Úrvacsorát oszt: D. D. Raffay Sándor (Rádió- 
közvetités), d. u. 6 órakor: Kiss György.

Dec. 26 án d. e. 11 órakor prédikál és 
Úrvacsorát oszt: dr. v. Kendeh KirchknopfGusz
táv, d. u. 6 órakor: Csaba László.

Dec. 29-én d. e. 11 órakor prédikál: Csaba 
László, d. u. 6 órakor: dr. v. Kendeh-Kirch
knopf Gusztáv.

Dec. 31-én d. u. 6 órakor prédikál: dr. v. 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, d. u. 7 órakor: 
Kiss György.

Jan. 1-én d. e. 11 xs órakor prédikál és 
Úrvacsorát oszt: D. D. Raffay Sándor (Rádió- 
közvetités). d. u. 6 órakor: Csaba László.

2. A fasori templomban:
Dec. 25-én d. e. 11 órakor prédikál és 

Úrvacsorát oszt: Kemény Lajos; ugyanakkor 
a templomból kiszorulók részére a gimn. dísz
termében: dr. Gaudy László; d. u. 4 órakor 
prédikál: Danhauser László.

Dec. 26-án d. e. 11 órakor prédikál és 
Úrvacsorát oszt: Kemény Lajos, d. u. 4 órakor: 
Danhauser László.

Dec. 29 én d. e. 11 órakor prédikál: Dan
hauser László, d. u. 4 órakor: Kemény Lajos.

Dec. 31-én d. u. 5 órakor prédikál: Ke
mény Lajos, d. u. 6 órakor prédikál: dr. Gaudy 
László.

Jan. 1-én d. e. 11 órakor prédikál és Úr
vacsorát oszt: Kemény Lajos, d. u. 4 órakor 
prédikál: Danhauser László.

3. A német egyház istentiszteletei a Deák
téri templomban:

Dec. 24-én d. u. 7*5 órakor: Broschko 
G. Adolf.

Dec. 25-én d. e. 1/z9 órakor Úrvacsorát 
oszt, d. e. Ví IO órakor prédikál: Broschkó G. 
Adolf.

Dec. 26 án d. e. 7 e9 órakor Úrvacsorát 
oszt: Broschko G. Adolf, V2IO órakor prédikál: 
dr. Szlévik Mátyás.

Dec. 29-én d. e. ValO órakor prédikál: 
Broschko G. Adolf.

Dec. 31-én d. u. 1 25 órakor prédikál: 
Broschko G. Adolf,

Jan. 1-én d. e. */29 órakor Úrvacsora, l210 
órakor prédikál: Broschko G. Adolf.

A fasori templomban :
Dec. 25 én d. u 5 órakor német nyelven 

prédikál: Broschko G. Adolf.
4. A kőbányai ref templomban (X , Ger- 

gely-u.):
Dec. 25 én d. e. 8 órakor Úrvacsorát oszt 

és d. e. 9 órakor prédikál: Majba Vilmos.
Dec. 26-án d. e. 8 órakor Úrvacsorát oszt 

és d. e. 9 órakor prédikál: Szántó Róbert.
Dec. 29-én d. e. 9 órakor prédikál: dr. 

Gunesch Károly.
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Dec. 31-én d. u. 4 órakor prédikál: Majba 
Vilmos.

Jan. 1-én d. e. 8 órakor Úrvacsorát oszt, 
d. e. 9 órakor prédikál: Majba Vilmos.

5. A X. kér. Simor-u. imaházban:
Dec. 25-én d. e. 11 órakor prédikál s utána 

Úrvacsorát oszt: Majba Vilmos.
Dec. 26-án d. e. 11 órakor prédikál s utána 

Úrvacsorát oszt: dr. Szuchovszky Lajos.
Dec. 29 én d. e. 11 órakor prédikál: Szántó 

Róbert.
Dec. 31-én d. u. 6 órakor prédikál: Majba 

Vilmos.
Jan. 1-én d. e. 11 órakor prédikál s utána 

Úrvacsorát oszt: dr. Szuchovszky Lajos.
6. Az Üllői-út 24. sz. imateremben :
Dec. 25 én d. e. 10 órakor prédikál s utána

Úrvacsorát oszt: Ruttkav M. Gyula.
Dec. 26 án d. e. 10 órakor: Kiss György.
Dec. 29-én d. e. 10 órakor: Szuchovszky 

Gyula.
Dec. 31-én d. u. 5 órakor: Algőver Andor.
Jan. 1-én prédikál s utána Úrvacsorát oszt: 

Algőver Andor.
7. Az angyalföldi misszió körben, Váci-út 

61. sz. iskolában:
Dec. 25 és 26 án d. e. 10 órakor prédikál 

és Úrvacsorát oszt: Rimár Jenő.
Dec. 29-én d. e. 10 órakor: Peér P. Sándor.
Dec. 31-én d. u. 5 órakor: Rimár Jenő.
Jan 1-én Úrvacsorával: Rimár Jenő.
8. A Gyarmat-u. 14. sz. a. norvég ima

házban :
Dec. 25-én d. e. 'M 1 órakor magyar nyel

ven Úrvacsorával: Martony Elek.
Dec. 26-án d. e. 1/211 órakor német nyel

ven : Johnson Gisle.
Dec. 29 én d. e. 1,211 órakor német nyel

ven: Johnson Gisle.
Dec. 31 én d. u. 5 órakor: Danhauser L.
Jan. 1-én: Martony Elek.
9. VII., Abonyi-u. 21. (Protestáns katonai 

istentisztelet):
Dec. 25-én d. e. 11 órakor prédikál: Sol

tész Elemér; Úrvacsorát oszt : Soltész Elemér 
és Balikó Lajos.

Dec. 29 én d. e. 11 órakor prédikál: Bor 
bás Antal.

Dec. 31-én d. u. 6 órakor prédikál: Sol
tész Elemér.

Jan. 1-én d. e. 11 órakor prédikál: Pál 
D nes,

10. VIII., Rákóczi út 57. sz. a. tót tem
plomban dec. 25., 26. és 29-én d. e. 10 órakor 
prédikál és Úrvacsorát oszt; valamint dec. 31-én 
és január 1-én prédikál: Morhács Márton.

11. IX., Szvetenay u. elemi iskolában 
dec. 25-én d. e. 10 órakor p-édikál és Úrvacsorát 
oszt: Késmárszky Lajos.

Dec. 29-én d. e. 10 órakor prédikál: Kés
márszky Lajos.

Jan. 1-én d. e. 10 órakor prédikál: Peér 
P. Sándor.

12. VII., Hermina út 7. sz. a. a  vakok 
intézetében dec. 25-én d. e. V410 órakor pré
dikál és Úrvacsorát oszt: Danhauser László.

13. A budai (vári) templomban (I., Bécsi
kapu tér).

Dec. 25-én d. e. L210 órakor német nyel
ven prédikál és Urvacsorat oszt: Reif Pál.

Dec. 25 én d e. 11 órakor magyar nyel
ven prédikál és Úrvacsorát oszt: Mohr Henrik.

Dec. 26 án d. e. 11 órakor magyar nyel
ven prédikál és Úrvacsorát oszt: Ruzicska László.

Dec. 29-én d. e. 11 órakor magyar nyel
ven prédikál: Ruzicska László.

Dec. 31-én d. u. 5 órakor magyar nyelven 
prédikál: Mohr Henrik.

Jan. 1-én d. e. 10 órakor német nyelven 
prédikál: Schulek Tibor.

Jan. 1-én d. e. 11 órakor magyar nyelven 
prédikál: Ruzicska László.

14 A kelenföldi templomban (Lenke út 56 ).
Dec. 24-én d. u. 4 órakor karácsonyfa

ünnepély. Tomcsányi László.
Dec. 25-én d. e. 11 órakor prédikál és 

Úrvacsorát oszt: D. Kovács Sándor.
Dec 25 én d. u 5 órakor prédikál: Tom

csányi László.
Dec. 26 án d. e. 11 órakor prédikál: Tom

csányi László.
Dec. 26-án d. u. 5 órakor prédikál: Tom

csányi László.
Dec. 29-én d. e. 11 órakor prédikál: Tóm 

csányi László.
Dec. 29-én d. u. 5 órakor prédikál: Tom

csányi László.
Dec. 31-én d. u. 5 órakor prédikál: D. 

Kovács Sándor egyet, tanár.
Jan. 1-én d. e. 11 órakor prédikál és Úr

vacsorát oszt: Taubinger Rezső.
Jan. 1-én d. u. 5 órakor prédikál : Tom

csányi László.
15 Az óbudai egyházközség területén:
Óbudán (III. kér., Zichy-u. 7. szám alatt):
Dec. 25-én d. e. 9 órakor német nyelven

prédikál és Úrvacsorát oszt: Mohr Henrik.
Dec. 25-én d. e. 11 órakor magyar nyel- 

v n prédikál és Úrvacsorát oszt: Váczi János.
Dec. 25-én d. u. 6 órakor magyar nyelven 

prédikál: Pusztay József.
Dec 26-án d. e. 11 órakor magyar nyelven 

prédikál és Úrvacsorát oszt: Mohr Henrik.
Dec. 29-én d. e. 11 órakor magyar nyelven 

prédikál: Váci János.
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Dec. 31-én d. u. Á27 órakor magyar nyelven 
prédikál: Váczi János.

Jan. 1-én d. e. 9 órakor német nyelven 
prédikál: Mohr Henrik.

Jan. 1-én d. e. 11 órakor magyar nyelven 
prédikál: Mohr Henrik.

Pilisvörösvárott: Dec. 25-én d. u. 3 órakor 
prédikál és Úrvacsorát oszt: Váczi János.

Szentendrén: Dec. 25-én d. e. 10 órakor 
prédikál és Úrvacsorát oszt: Pusztay József.

Csillaghegyen: Dec. 26-án d. e. 10 órakor 
prédil ál és Úrvacsorát oszt: Pusztay József.

Pomázon : Dec. 26-án d. u. 3 órakor 
prédikál és Úrvacsorát oszt: Mohr Henrik.

16. Koronaőrség (I., Váralja;-u. 14. sz.).
Dec. 25-én prédikál és Úrvacsorát oszt: 

Borbás Antal; az ó évi és újévi istentisztelet 
az abonyi-utcai katonai istentisztelettel azonos.

17. A budafoki ref. templomban dec. 25 , 
26. és 29-én d. e. 9 órakor prédikál és Úr
vacsorát oszt; valamint dec. 31 én és jan. 1-én 
prédikál: Petrovics Pál. Nagytétényben, Buda- 
tétényben dec. 25-én, Kelenvölgyben és Török
bálinton dec. 26-án prédikál és Úrvacsorát oszt: 
Petrovics Pál.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. december 22-én :

Ürvacsoraosztás. Advent negyedik vasár
napján a Deák-téri és fasori templomban, kará
csony első és második ünnepén, valamint újév 
első napján összes templomainkban úrvacsora
osztás,

Kettős istentiszteletek. Nagy ünnepeken 
híveinket nem tudják templomaink befogadni s 
ezért kettős istentiszteletet tartunk. így a fasori 
gimnázium dísztermében, karácsony első nap
ján d. e. 11 órakor, ugyanakkor, mikor a tem
plomban, párhuzamos istentisztelet kezdődik, — 
december 31-én pedig a Deák-téri templomban 
d. u. 6 és 7 órakor, a fasori templomban d. u. 
5 és 6 órakor lesz ó-évesti istentisztelet.

Rádió közvetíti a Deák-téri templomból 
a karácsony első napi és az újévi istentiszte
letet. Külön is felhívjuk híveink figyelmét arra, 
hogy ez a két istentisztelet 11 óra 15 perckor 
kezdődik.

Ezerszáz evangélikus gyermek kará
csonya. A pesti magyar evangélikus egyház 
vasárnapi iskolai növendékeinek karácsonyfa
ünnepélyeit f. hó 22-én tartjuk meg mindenütt 
fél 4 órai kezdettel a következő helyeken; 
Angol-u. iskola, ebben a csoportban vesznek 
részt az összes zuglói kis gyermekek mintegy 
105, a Szent László-úti elemi iskolában 65, 
Pannónia-u. elemi iskola kb. 40 növendék, 
Kén-u. elemi iskola 24 növendék, Dugonich-u. 
elemi iskola 30 növendék, Váci-u. 89. sz. elemi 
iskola 80 növendék, Szvetenay u. iskolában 70, 
Aréna-, Lehel-u. iskolában 30, Váci-út Tomori-u. 
50, 135 árvának, 50 leánynak a javító-intézet
ben, a gyermekmenhelyen 25 gyermeknek. 
Ezeken kívül ugyancsak karácsonyfa-ünnepélyt 
tartanak a Deák-téri elemi iskolák, vasárnapi 
iskolák növendékei is mintegy 110 növendék
kel, a fasori gimnázium dísztermében a fasori 
Nőegylet, a VI. és VII. kerület szegény gyer
mekei részére 150, a kőbányai és a Simor-u. 
templom, a X. kerületi 100 gyermek részére. 
A karácsonyfa-ünnepélyeket vasárnepi iskolá
saink részére mindenütt d. u. fél 4 órakor, a 
fasori gimnáziumban tartandó ünnepélyt pedig 
ugyanezen napon d. u. 5 órai kezdettel ren
dezzük. — Olvasóink, ha összegezik az egyes 
ünnepségek résztvevőinek számaik látják, hogy 
ezerszáz kis evangélikus gyermekünknek óhaj
tunk karácsonyi örömöket szerezni. Épen ezért 
nagyon jó volna, hogy nemcsak a megajándé- 
kozandók, hanem egyházunk felnőtt tagjai és 
vezetői is meglátogatnák a közelükbe eső isko
lák ünnepélyeit és személyesen győződnének 
meg arról, hogy a karácsonyi öröm áldásai

H e l y
Óra

délelőtt
d é l u t á n

Lelkész neve

Deák-tér tnémet) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n Kis György
Deák-tér (magyar) 6 Csaba László
Fasor (ifjúsági) 10 Ruttkay Miklián Gyula
Fasor 11 Danhauser László
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Szántó Róbert
Simor-utca 35. 11 Dr. Szuchovszky Lajos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Oilői-út 24. 10 Algőver Andor
Szvetenai-u. elemi isk. 10 Szuchovszky Gyula
Gyarmat-utca 14. fél 11 Peér P. Sándor
Abonyi-u. 21. 11 Szabó Gábor
Váci-út 61. 10 Lamnek Vilmos
Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik
Koronaőrség — —

Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár
Vakoknak — —

Rákosfalva — —
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mennyire hatnak gyermekeinkre. De bizonyára 
buzdítást szereznének jövő munkáikra azok a 
hitoktatónők és a mi kedves diakonisszáink és 
Fébé-tagok is, akik már hetek óta fáradhatat
lanul készülnek erre a kedves ünnepségre.

.Karácsonyfa-ünnep. A Protestáns Orszá
gos Árvaházban (VII., Szegénvház-tér 1.) a kará
csonyfa-ünnepet december 22-én délután 5 óra
kor tartják. Az érdeklődőket szívesen látja a 
választmány.

A fasori ev. Nőegylet és Szövetség kará
csonyfa-ünnepélye december 22-én vasárnap 
d. u. 5 órakor lesz a fasori gimnázium dísz
termében. Egyesületeink tagjait, híveinket és jól- 
tevőinket szeretettel meghívjuk erre az ünne
pélyre. Azok a szegényeink, akik szeretetado- 
mányban részesülnek, levelezőlapon behívást 
kaptak és azt felmutatni tartoznak.

A Protestáns Országos „Brocskó Lajos“ 
A-vaszövetség 1930 január hó 5-én d. u. 5 
érakor tartja V. évi rendes közgyűlését, a Pro
testáns Országos Árvaházban lévő hivatalos 
helyiségében, melyre tagjait és az érdeklődő
ket szeretettel meghívja. Az elnökség.

Karácsonyfa ünnepek a  X. kerületi Lel- 
készi Körben. Kőbányán, a Gergely-utcai re
formátus tanácsteremben december 23-án hét
főn d. e. 11 órakor, a Simor-utca 35. sz. alatt 
tisztviselőtelepi ev. templomban december 23-án 
hétfőn d. u. 5 órakor gyújt karácsonyfát a lel
készkor buzgó hölgyválasztmánya és Szövet
sége, hogy a szegény gyerekeknek örömöt 
szerezzen.

Karácsony első ünnepén d. e. 10 órakor 
úrvacsorával kapcsolatos istentisztelet lesz a 
„Fébé“ Evang.Diakonissza Anyaházban, Remete 
kertváros Béla Király-út 7. sz. alatt a környék
beli evangélikus hívek számára.

A Budapesti Iparosképző Protestáns 
Egylet (VIII., Alföldi-u. 13.). december 21-én, 
d. u. 3Á5 órakor karácsonyfa ünnepélyt rendez, 
melyre mindenkit szeretettel hív és vár.

Az Angyalföldi Luther-Szövetség 22-én, 
vasárnap d. u. 4 órakor a VI., Váci-út 61. sz. 
iskolában tartja karácsonyfa ünnepélyét gazdag 
műsor keretében. Mindenkit szeretettel hív az 
elnökség.

Be szomorú, gyászos karácsony vár arra 
az ezer, meg ezer gyermekre, kiknek nemrég 
sírbaroskadt szülőit friss, decemberi hantok hó
leple födi. És más oldalról, hány ezer kietlen 
üres házban még mindig nem érkezik meg a

karácsonyi öröm, mert hiányzik a boldogság 
igazi alapja: a gyermek. A kettős nagybajnak 
egymásban van az orvossága! — Jelentsünk be 
azért minden örökbe kínált gyermeket és gyer
mekkereső házaspárt a Gyermektelepítő Szol
gálatnak, Bpest, VIII., Gyulai Pál-u. 9., hol min
den szombat d. e. 10—12 órákban örökbe kí
náltak s keresők találkozója van s a megsze
retett gyereket kiki azonnal magával viheti. Sok
sok Krisztus nevében felvett, szép gyermek jut 
el onnan az idén is, eddig még nem látott, 
mennyei ragyogású karácsonyfák fényárja alá. 
Forduljon levelével: Ref. lelkészhez, Rákos
palota, Arany János-u. 49.

Halálozás. Dr. thurzóbányaiE/íscher Gyula, 
a debreceni egyetem orvosprofesszora, a deb
receni ev. egyház presbitere 55 éves korában, 
házasságának 25-ik évfordulóján Budapesten 
elhunyt. Röngten kutatásai és gyógyításai köz
ben szerzett hosszú és gyötrelmes betegség 
után hívta el szenvedéseiből az Ur. Vele újból 
szaporodott azoknak a száma, akik a szenvedő 
emberiség javáért evangéliumi lélekkel szentelik 
magukat áldozattá. Az elhúnytban Dr. Elischer 
Vilmos egyháztanácsos egyetlen testvérét gyá
szolja. Temetésén D. Raffay Sándor méltatta 
életének jelentőségét és vigasztalta itt maradt 
szeretteit. Kegyelettel és hálával őrizzük emlékét.

Borbély Lajosné, a fasori jótékony nő
egylet tiszteletbeli elnöknője, hosszú és áldásos 
élet után szerettei körében 80 éves korában 
elhúnyt. Kiséri őt mindazok szeretete, akik jó
sággal és békességgel telt életét ismerték.

id. Rimár Mihály Rimár Jenő vallás
tanárunk édesatyja 87 éves korában elhúnyt. 
Csendes, munkás élet után tért pihenőre.

Schermann Sándor Schermann József, 
egyházunk másodgondnokának édesatyja 73 
éves korában elhúnyt. A Deák-téri templom 
rendes látogatói közül távozott el egy hívő 
lélek az Örök Atyához. Emlékét kegyelettel 
fogjuk megőrizni.

A fasori templom pontos látogatóinak 
a száma is megfogyott Kosztka Károly halálá
val, aki 71 éves korában fejezte be földi életét. 
Szeretettel gondolunk reá mindnyájan, legyen 
emléke áldott.

Allianc-imahét január 6—11-ig. Az egész 
világ protestántizmusa évről-évre rendez allianc- 
imahetet. Magyarországon 1929. elején több 
mint 300 gyülekezet és egyesület tartotta meg. 
A jelek szerint 1930. elején még kiterjedtebb 
lesz az imahét megünneplése. A magyar ág 
előkészítő-bizottsága a napokban küldi szét a 
részletes programmot, melynek bevezetésében 
részletes tanácsok vannak az imahét megtartá
sára vonatkozólag. A programmot érdeklődők
nek a titkárság útján készséggel megküldi az 
előkészítő-bizottság elnöke: Dr. Bernát István 
Budapest, IX., Üllői-út 1., ki ezután is kéri a 
gyülekezetek és egyesületek vezetőit az imahét 
rendező munkájának mielőbbi megkezdésére.
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Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hiUestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- é s  szájbetegségben szenvedő egy
háztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-kőrút 27. szám.

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

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

Vak úriasszony Pesten járatos 50 év körüli gon
dozónőt keres sürgősen. Lakást, ellátást és havi 20 P-t 
ad. A gondozónő idejének nagy részével szabadon ren
delkezhetik. Jelentkezni lehet: Szuchovszky Gyula vallás
tanárnál (VII, Dembinszky-u, 33. III. 31.).

Urinő birodalmi német és francia, magyar és zon
gora korrepetálást vállal, nagyobb gyermek mellé, esetleg 
házvezetőnői állást, anyahelyettes. Kitűnő bizonyítványok. 
Cím a kiadóhivatalban.

Német nyelvoktatást vállal szerény igényű oki- 
elemi iskolai tanítónő. IX., Soroksári-út 38. V. 11. Sípos 
Lajosné.

Kertes lakásban  feltétlenül tiszta külön bejáratú 
szoba kiadó, esetleg ellátással, fürdőszoba, konyha hasz
nálattal vagy anélkül. Lőcseí-út 96. Özv. Szobotka Rezsőné.

Krausz Rezső kályhásmester, II., Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon : 
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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-Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anvaházi Nyomda. Budapest. VII.. Damjanich-utca 28/b. — Felelős: Fekete Géza.


