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súrolta meg az ember. Hogy megjuhászodtak a
természet szabad,.igát még nem hordott, járomba
Ha a földbe esett ,gabona; még .nem fogott erői, hogy az ember zabolát vet
mag él nem hal, csak egymaga
marad; h a p ed ig e lh a l, so k hetett zúgd tengervizekre, kényszerítve őket, hogy
gyümölcsöt terem.“Jáne v . 12,24. úszó városokat, világos ablakú. hajókat hordozA z e g e k k á r p itja m á r k i v o lt f e s z itv e . I f ju
zanak tengerpartról tengerpaerhoz, mennyi drága
csillagok, fényes arcúak boldogan keringtek a emberéletbe került e z ! A szárnyát, mely sóly
világűr roppant végtelenjében. Már formálva volt moknál, sasoknál magasabbra emel, az Adám le
származottja százszor száz , forró embeesziwel
a F ö l d ; titkos 1rugói már feszültek, melyek járását
vásárolta
meg a Föld szellemétől. Minden igaz
szabályozni hivatva lesznek. É s I sten megalkotta
ság;
melyet
tankönyvek tesznek közkinccsér min
a csodák csodáját, azt a megfoghatatlan valamit,
a m e ly
magamágát megújítja5: az életet. Boldogan; den találmány, mely., ámulatba, ejt, voltakép egyvidoran lüktetett az. De szólt a Szentnek, az egy búvárkodó, kísérletező; évekig fürkésző életnek
Örökkévalónak ünnepi ajaka: iÉlet, a te végze egy-egy igazsággá, találmánnyá merevülése. Ál
ted az — áfdozat. Áldozatul hozod önmagad, de dozat, áldozat'.. . e szót harsogja felém az idő,
koporsód egyben egy új életnek ringó bölcsője. másokért élni-halni, ,igy rendezte be világát az
Te váltsd meg a világot. Te építesz lépcsőt az Isten. Hogy ember embertársáért éljen, de több:
égek felé. Ami á földön a nagynak, szentnek ne~ szenvedjen, hogy az igaz, a: jó a bűnösökért szen
vére érdemes lészen, élet lesz az, amely maga vedjen, igy akarta az Isten.
Valami, döbbenet rázza meg egész valómat:
magát feláldozza* 1
Szólt az Isten,- sime sírkövekből köveződött Csakugyan igy volna? És felel reá a lét: Ügy
ki a létnek utcája; áldozatok Golgotha-keresztjei van, a jó szenved a gonoszért. Korok és kor
vel népesedett bé' a föld háta. De a Golgotha- szakok bűneit, vétkes megtántorodásait, cinikus
keresztek tövében egybeír1az életi mosolya villaht galádságát a nemesek, a jók szenvedik meg. Az
élő. Áldozat árán élet,'-ez im a Tét kegyetlen, ő szivük a mélység, hol a bűnök esővizei össze
könyörtelen nagy törvénye: a' viharfellegektől futnak, az ö szivük az irány, ámenre a bűnért
kőrülgomolygott szírt, a dacos bérc, áldozatul való bünhődés lavinája rohan.
esik a mohónak, a cserjének, mely a mélybe
Böjtre áll a világóra öreg mutatója. Még egy
eresztett gyökereivel televényfölddé morzsolja szét pár hét és a nagypéntek zokogása fogja betöl
azt. A gabonamag halálából születik úf élet ka teni a szent helyet. Minden nappal közelebb ju
lásza. A nevető tavasz áldozata a meleg nyárnak, tunk a kereszthez. Mind élesebben rajzolódik ki
szirmai Hullonganak, illatja elszáll, lépcsőfok a az emlékezés vásznán az a szent fő vérző sebek
nyár, melyet' lábai alá tapos a gyümölcsérlelő ősz, kel, megtépve tövisekkel. . . Leomtok keresztje
hogy aztán eljöjjön mindnyájuknak halotti szem alá és: rebegve kérdem: „Ki vayy te, rejtelmes
fedőt, hermelin- palástot hozva a tél. Áldozat min INRI feliratos szenvedő?" És ime, a halálra szánt,
denütt, amerre tekintetemet hordozom: Kényes vonagló ajkak egy feleletet susognak: i „Én va
büszkeségét, a kultúrát ezernyi áldozatokkal vá gyok a nagy szenvedő, aki meghalok az egész
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v ilá g é rt. Az átok, melg a kiöntött Ábel-Vérért
szállt a fö ld re , az átok, mit Sodorná és Gomorra
vétkei zúditóttak a szerencsétlen világra, az á to k ,'
mely joguktól megfosztott özyeggék siralmáért,
örökségükben 'megrövidített; árvák szenvedéseiért
megtorlást k övetelt, az átkok károgó varjúsérége
szállva?: szállva a föld felett, de nyugvó, pontot
nem l e l v e , most a z ' én szivemre szállnak, az én
telkemet szaggatják, tépikkim oridhatlanul.,. Szen
vedek egy egész világért s meghalok a múltnak
s jövendőnek bűneiért, a halált választom; hogg
a ti osztályrészetek az élet lehessen. Hallgatom
e szót és érzések árja hullámzik át szivemen,
szememből könny csordul ki, ajkaim valami imád
ságfélét mormolnak: „Áldott légy,'óh drága Jézus,
hogy meghaltál keresztfán. Véreddel T e meg
mentettél, tied vagyok szent árán. S oká'küzdöt
tem hiába. Telkem teljes nyugtáért, mignein hinni
megtanultam, s üdvöd menten hozzám té rt"
Vért szüreteltünk, halált arattunk. Felszá
molni jött hozzánk a háború.: Szerencsétlenségünk
csak m ost bontakozik ki.döbbenetes m éreteiben::
8 '-jóvátétel molochja mindent, mindent el fog
nyelnL Hogy is történhetett? M ások árulásáért,
hitszegéséért, pribékszölgálatjáért mi lettüak az
áldozat! Lelkem visszahőköl, azemem tágra nyitva
attól, amit látok : fénysugár futott át ezer év tör
ténetén, és én hebegve kérdem : igaz lenné? Ez
lenne a magyarnak m egpecsételt v é g z e te ? Mig
másutt kacagás harsog, itt búsan zokogjon az
ének? L ehetséges? Ez volna a nem ezis? Hogy
a lélekharang sikorigásá kísérje útján a magyart,
mig rendeltetésének végpontjához m eg nem ér
kezett?1 És szól Klió, a történelenf védszellem e:

Könny és megint könny — ez a magyarnak ő s z tályrésze: .R abló mongol nyila zúgott lm felet
tünk, iriajd töröktől rabigát vállainkra vettünk.
Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének vert
hadunk csönthalmain gyözedelmi é n ek ? i Hány
szor tám adt tenfiad, szép hazám kebledre, s lettél
m agzatod miatt m agzatod hamvvedre.* „Európa
p a j z s a s z o m o r ú epitheton ornansszal ékesí
tette a nyugati kcresztyénséget a tőrök ellen meg
v é d ő magyart a török idők pápája. Könnyből és
gyászból szőve ezer esztendős történetünk. Lel
kem ; ijedten felriad: „Uram, ily szomorú végre
terem tetted a m agyart?* De szól az Isten: „Pá
rám], mit lázongsz végzetem ellen ? Avagy nem
tudod a misztikus , törvényt, m it a világ keblébe
rejtettem ? Á ldozat A jó szenved a gonoszért
M űiden kilobbant mécsvilág kilobbanásával meggyújt egy másik lángocskát Nem tudod-e: szen
vedés váltja meg a világot Golgotháról vezet a z
angyallépcső a mennybe." Hallom e szót, s a
parány é n ,. felveszem a keresztet mely alatt a
m agyar századok óta görnyedez s könnyes szem
m el, d e kőnnybelábadt szememben is a hitnek
fényével rebegem : „Atyám, legyen hát úgy, ahogy
T e akartad. A T ejrendelésed, hogy a jó szen
vedjen, áldozat árán fakadjon élet, nagypéntekre
virradjon husvét*
V.

Megérkezés.

féltelek. Nem tesz jót neked ez az éles . októberi
levegő. Talán menjünk le a fűtött társalgóba"
„Hagyd édesem ,Telelt; a férfi szeretettel —. nem
fog ártani. Legalább a vidékből is látunk valam it
Ú jabb görcsös köhögés jött a férfira, ki zsebken
dőjét szorította ajkaihoz. Az utasok szánó rész
véttel néztek reá. Külseje után, ítél ve, valami pap
féle lesz, gondolták magukban. Szegény, szegény,
bizonyára kórházba viszik Pest-B udára. Szegény
asszony, szegény gyermekek I Ám a férfin nem
látszott semmi a b e te g _ em ber világfájdalmából,
ellenkezőleg, a köhögés elmúltával valami túl
áradó öröm napfénye ülte meg arcvonásait. „Ha
csuklótok gyerekek, szólalt meg tréfásan a férfi
— a jó budaiakra gondoljatok, biztosan ők emle
getnek. Biztosan m ondogatják: .M a este jön meg
a mi papunk.. Ott leszünk ám a hajónál." Csak
olyan öreg este ne lenne, mire megérkezünk."
„Vájjon Őfensége is gondol-e rá n k ? " szőtte to
vább a fonalat az asszony. „M erném állítani,"
erősítette a. férfi, „hiszen úgy kitüntetett bennün
ket szeretetével. Nem azt irta levelében, hogy alig
várja, hogy Budán legyünk? A leánykáinkért el
fogja küldeni az udvari kocsit, melynek bakján a
lakáj ül feszes testtartással, ; hogy játszani vigye
őket az ifjú főherceg kisasszonykákhoz." A hajó-
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Irta :;Korponay László.

Mint valám i óriási eke, úgy szántotta fel a
a hajó á vizeket. Következetesen a középvonalat
vette, mintha az ősi' folyót a m aga sután hagyott
barázdával osztozkodó testvérek közt igazságosan
inégfélezni akarta volna. A megzavart vizcseppek
riadtan futottak a partra, ijedelmüket ott bámész
darvaknak, gémeknek tovább adva. A párti füzesek
merengve bólogattak, m intha köszönni akartak
volna a vizi járműnek, mely fekete füstfátyolt,
mint valami gyászuszályt, húzva m aga után siklott
ódább-odább. A hajó fedélzetén szinte elbújva
felöltőjükbe utasok kuporogtak itt is ott is a
padokon. Ahol a kazán m elegfölöslege áradt a
fedélzetre, összecsukható széken 40 év körüli férfi
ült tisztes fekete ruhában, mellette, gyengéden
hozzásimulva szelíd arcU nő, nyilván a felesége,
körötte, a közt bezárva három leányka, akik áhí
tattal tekintettek reá, m intha m esét vártak volna
tőle. A férfi erősen, szinte fuldokolva köhögött.
Sápadt, borotvált arca ilyenkor kipirult, de aztán
megint visszanyerte jóságos, majdnem aszkétaszerű kifejezését. „György, szólt aggódva a nő,
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a z evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja.
Pontos kiszolgálás.

Pontos kiszolgálás,
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Szeretetlenség.
Azzal kezdtük, hogy meghajtottuk magunkat
az Evangélikusok Lapja, mint idősebb, nagyobb
testvér előtt, miként egykoron Jákób fiainak kévéi
a József kévéje előtt. Gyengébb váltunkat az ő
erősebb vállához akartuk vetni és vele egyetértve
küzdeni drága hitörökségünkért, mert hiszen olyan
szép az atyafiaknak békés egyetértése. A magunk
területén lelkeket akartunk ébreszteni, buzdítani, a
szó szent értelmében fanatizálni, abban az igaz
meggyőződésben, hogy akinek érdeklődését fel tudtuk
kelteni a szükebb, helyi egyházi ügyek iránt, annak
érdeklődése nem találván itt teljes kielégittetést, a
közegyház nagyobb ügyel, az Evangélikusok Lapja
felé fog fordulni. Fájdalom, csalódtunk. Mig a Dunán
túli egyházkerület régi, kitűnő lapja, a Harangszó
száz mérföldek messzeségéből szerető testvérkezet nyújt
felénk; az Evangélikusok Lapja doronggal a kezében
fogad bennünket. Hol külön cikkben, hol szerkesztői
üzenetben fordítja ellenünk fegyverének élét s az erők
elforgácsolásával vádolva bennünket még a léthez való
jogunkat is kétségbe vonja. Haragjában annyira el
fogult, hogy nem átallja budai egyházunk egy maga
san álló vezéregyéniségét is zsörtölődéseinek porába
alárántanL Ellenünk felhozott vádjai természetesen
tarthatatlanok. Erőelforgácsolás a bűnünk? Kérdem,
lehet-e érőkóncentrádót elérni fel nem rázott, közö
nyös, holthitű egyházközségekkel ? Lehef-e hatalmas
hitvárakat építeni, ha az építő kövek még törmelékben
hevernek szanaszét? Mi Isten nevében tovább me
gyünk a magunk útján. Az Evangélikusok Lapja tá
madhat bennünket, ameddig jól esik neki, mi — s
ezt ünnepélyesen kijelentjük — e támadásokra soha
egy szóval sem fogunk válaszolni. mert nem- akarjuk,
hogy az ellentábor a mi áldatlan testvérviszályunkon
vigadjon.

széken ülő leánykák előre hajoltak, hogy még
jobban halljanak minden, szót. „Istenem, Istenem,
mamuci, de szép lesz, tört ki belőlük a lelkesedés,
ügy-e az a kocsi gyorsan s z a la d ? Ugy-e a fő
hercegasszonynál még az ajtók is aranyból vannak ?
Ugy-e, ha ‘a főhercegnőhöz megyünk játszani,
akkor a szép krémruhát vesszük fel?" A férfi
jóízűen kacagott. „Ezek a gyerekek már mesebeli
hercegnőknek képzelik m agukat." „De hát György
—. szólt az asszony, valljuk meg, mi magunk is
csak úgy vagyunk. Amióta a jó budaiak papjuk
nak választottak meg, am ióta tudom, hogy te
Mária Dorottya föhercegasszonynak az udvari
prédikátora leszel, szinte álomban élek. Buda
utcáin járok. Kényes paloták tekintenek reám.
Istenem, mit is irt neked a fenséges asszony?
Nem tudom elégszer hallani." A férfi m aga is
tovasodortatva ettől az ünnepi érzés-áradattól,
egy könyvet vett ki a belső zsebéből. „Itt őrzöm
— szólt — imakönyvem lapjai k ö zt Bizony ilyen
levelet nem kap minden lelkipásztor." Óvatosan,
a tisztelet kézmozdulatával kivette borítékjából a
pecsétes levelet és olvasni kezdte, pedig kívülről
tudta m ár m inden szavát: „D rága, mélyen tisztelt
testvérem az Ú rban 1 Az ö n levele világosan meg
mutatta nekem, mily boldogság keresztyénnek
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. Istentiszteletek so rren d je márc. 30, vasárnap:
9 ómkor a Lipótmezei elmegyógyintézet protestáns
kápolnájában beszél: dr. Varsányi Mátyás.
ló. órakor a János kórház protestáns kápolná
jában beszél: dr. Varsányi Mátyás..
9 órakor á várbeli templomban Ifjúsági isten
tisztelet.
,. .
11 órakor m agyar nyelvű istentisztelet a várban,
beszél: dr. Varsányi M átyás.
1 • ■: .
Gyermekistentiszteletet tartunk minden vasárnap
10 órakor a várban ,* a Krisztina-téri elemi iskolában
és a Labanc-uti iskolában.
Böjti istentiszteletet tartunk minden pénteken
d. u. 5 órakor. 28-án Tscheik Gyula, 4-én Kiss László
tartja a böjti áhítatot
•
Mindén kedden d. u. 6 órakor bibliamagyarázó
óra a lelkész! hivatalban. Mindenkit szeretettel hívunk.
Óbudán V*9—V*10-ig serdülő fiúk, 10— 11-ig
serdülő leányok bibliaórája. 10—11-ig magyar nyelvű
istentisztelet, beszél: M óhr Henrik.
' \
Kelenföldön, Horthy Miklós-út 27. szám alatti
iskolateremben 11— 12-ig magyar nyelvű istentisztelet,
beszél: Szüts Gábor.
Egyházi közgyűlés. A budai egyházközség ápr.
2-án, szerdán d. u. 6 órakor közgyűlést tart bécsik?nu-téri iskolánk termében. A közgyűlés tárgyai: a
vallásoktatás ügyének a székesfővárosi állások szer
vezésével kapcsolatban valót rendezése. Folyó ügyek.
Indítványok. A közgyü'ést presbiteri ülés előzi meg.
E gyűlésekre a presbitereket és egyházunk adófizető
tagjait ez úton is tisztelettel meghívjuk. ■. \ ■
>
. . ■■
A M ária D o ro tty a jótékony nőegyesület április
hó 2-án d. u. 4 órakor közgyűlést tart a várbeli iskola
termében. A közgyűlés tárgya: 1. Uj tisztikar válasz
lenni, ö n azon püspökök közé fog tartozni, akik
jó dolgot kívánnak. Az én drága kicsi Máriám
(aki süketnéma volt), mihelyt megérkeznék,
W ürttembergbe fog menni, ahol bizonyára lesz
segítség bajára. K edves idősebb leánya pedig,
kérem, gyakorta jöjjön hozzánk az én leányaim
hoz magyar szóra. Végül mellékelve az ö n lelkészi
hiványa: buzgó imádságaim teljesülése. Hogy
vágyam teljesedésbe mehetett, abban a jó Székács- nak oroszlánrésze van. Jakobsohn úr ö n n e k égy
félévre ingyen szállást bocsát rendelkezésre a
Vízivárosban. Kimnach gondnok űr pedig a Várban
teljes lakosztályt ajánlott fel az ö n céljaira igen
olcsó ár m ellett Aztán, hogy kedves felesége
könnyebben szók ja m eg a várost, a jó budaiak
telerakták éléskamráját, konyháját mindenféle jóval.
Oh Banhoferl Vajha kiviritana az Áron vesszeje
az ö n kezében. B árha a lelkek főpásztora ö n t
egykoron e szókkal fogadná: „Jól van jámbor és
hü szolgám." Az ő szent nevében gyűjtse ö n
össze a szétszórt juhokat (a tömlöclakók névsorát
a parancsnok m ár rendelkezésemre bocsátotta).
Tisztelt lelkész úr, kívánom , jelenjék meg ö n egy
kor az Úrnak színe előtt a kereszttel vállain,
melyet hűséggel hordozott lába nyomán. Az Úr
áldja meg az ö n bejövetelét. M ária." (Folytatjuk.)
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tása. . 2 . Zárszámadás. 3. A jövő mtmkatervének meg állapitása. 'Felkérünk mindén budai: evangélikus nőt éstvért,; jöjjön. .el,és. végyen részt a. Nőegyesület szer
retet-punkátóban.
Szülétés, Vasárnap fcerészfeltüfc: Kaisser Ármin
n y . századosnak és nejéne k, s z . P intér Carolinnak
leánykáját: Carolint; H akstok Imre rendőr és neje sz.
ó th B o rb ála fiát Károlyt; Kránítz József iparos és
T
neje Mintyán Mária fiát: Jánost. A j ó Isten, aki életre
tímár e kisdedeket, küldje ki angyalait ringó bölcső
jükhöz.
‘ Eljegyzés. Mankó Emíliát eljegyezte Szvatsina
Gyula, isten árassza reájuk atyai áldását
;v""
,v ^ H a lá lo z á s . Ö lv. Fuchs Jánosné, sz. Prém Ka
talin 76 éves korában sokat, szenvedve csendesen eihúnyt. Gróf Hardenberg Károly hosszas szenvedés
.után,*27 éves korában márc. 20-án jobblétre szenderült Ősei Luther mellett álltak a* reformáció küzdel
meiben. A worm6i ?tagy vallástétel után kardjukat és
hűségüket ajánlották fel* a nagy reformátornak. Há
jasság folytán a család egyik ága Magyarországra
jött, hol, erős evangéliumi hitük erős magyarérzettel
olvadt össze. A fiatalon eihúnyt grófot e hó 22-én
íhelyeztttk sfri nyugalomra; —r.Gohh Lipótné, sz, .Mareri
Auguszta szeretetben, szivjőságban gazdag élet után,
72 éves korában meghalt. Az örök világosság tündö
köljön nekik l, Áldott legyen em lékezetük.\'
Hv.r.-', D oktoravatás. Schmeisz Bélát, Schmeísz Ágos
ton műszaki főtanácsos fiát, március hó 15-én az
Orvosi tudományok doktorává, avatták. Gratulálunk.
- Templomi hangverseny* Május első vasárnap
ján, 4-én ck u. a budai’ Luther-Szövetség vegyeskara
templomi .hangversenyt rendez templomunkban^ Hit
testvéreinknek nem keit bemutatnunk a. Vegyeskart.
•Szép múltra, sok sikerre tekinthet, vissza. Sokszor
emelte már <lelkűnket a z ,énék szárnyain az égvfelé.
Örülünk, hpgy ismét] alkalmunk lesz a Vegyeskar mű
vészetében gyönyörködhetni. Részletes műsort lapunk
későbbi-számában* hozunk.
•v v - Szerzői est, Fényes, ragyogó betűkkel'. írja be
.budai 'evangélikus egyházunk a március 17-iki na
pik emlékkönyvébe Evangélikus öntudatunk ébredését
látjuk benne egyfelől, mely á hittestvéreket tömöritette
hosszú sorokban a hittestvér mellé, — másrészt zene
irodalmunk égy nagy reményekre jogosított csillaígát
látjuk felkelőben Mikus-Csák István Szerzeményeiben.
A" vigadó terme zsúfolásig megtelt Valami templomi
csend uralkodott, melyben hol egy hegedűszó zoko
gott fel, hol égy dal gyönyörködtette- a sziveket.
A; szerzőnek tisztelői és tanítványai egy, nagy . babér
koszorút nyújtottak át. Legyen minden alkotása hervadatlan, mint á koszorú levele. A közreműködők;:
ÍJessewffy Izabella operai művésznő, Gróh Klári .Hér
gedfiraűvésznő, OrsZágh Sándor és a többiek, nem
különben az Irsa Béla kafnagy vezetése alatt álló
Evang: Végyeskar művészetük legjavából építették fel
az est sikerét .
Cserkészmunka. Cserkészeink á közelmúltban
Károm összejövetelt tartottak. Március 9-én a csapat
B. raja* közös uzsonnával fejezte be téli munkáját
Szellemi felkészültségét az előadott legkülönfélébb szá
mok mutatták. A további munka a nyári táborozásra
való előkészület jegyében történik. — Március 16.-án
(L e. ünnepelte a csapat március 15.-ét A nagy idők
höz péftó kómoly,. hazafias hang. skólalt meg minden
' (ügyes számban. — Március 16.-án &. u. immár má
sodízben láttuk falkink között a három pesti' evangé
likus* csapat őrsvezetői tanfolyamának résztvevőit. Ez
Batbdaia-nyamda, Budapest.
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alkalommal Kun Attila, a Levente parancsnoka tartott
előadást a tájékozódásról Ezután vendégül láttuk meg
jelent testvéreinket Meleg hangulat Ömlött el e kedé
lyes délutánon, mely egy fokkal ismét közelebbi hozta
csapatainkat.
■ ... ’
.
•. A. szeretet oltára. Hegyen épitett városra ada
koztak: t alberty Berán Árpád 7000, Müller Miksáné
12.000, DarázsJózsef 10.000, Dr.Traeger Zsigmond 6000,
Ifjúsági Egyesület 2,500,000, Johnson Gisíe 27.000 K-t
— Németországi ínséges testvéreinknek: N. N. 30.000,
Vecsey Jánosné gyűjtése: 86.000, Pelikán Margit 4000,
Cseh Jenő '2000 K -t —, Egyháznak: Csonka Sándor
30.000 K -t
milliá kor A juttat-az inséglátocatta
német fiútestvéreknek a budai egyház várbeli lélkészi
köre. Hálás köszönet mindazoknak, akik e nemes
célra áldoztak. A jó tett önmagában hordja jutalmát
— Szabad rendelkezésre: Winkler' Nándor 100.000,
Silbermann 10000 K-t adományozott — Szegények
nek: K. L 50 000 K -t — Budai árvaházi alap javára,:
Végh János 10.000 K -t Isten áTdásá legyen, az adákózókon és adományaikon.
*
0
Egy p á r cipő. Lapunk múltkori felhívására 3
pár cipőt kaptunk; melyekből 1 párt az iskolába járni
nem tudó leánykának juttatunk, 2 párt pedig oly csaf
ládok részéré teszünk félre, akik hasonló szomorú
helyzetben vannak. Cipőt adományoztak: K ott Boldizsárné, Straner Camillóné és Kuszenda Jánosné. Isten
áldása legyen a szeretet minden cselekedetén.
K érés. 10 éves fiúcska részére, melyik hittest
vérünk tudna ruhasegélyt juttatni? — Egy 15 eszten
dős fiúgyermeket ki segítene meg ruhával vagy fehér
neművel? Istennek ád kölcsönt, ki a szegénynek ád.

H IR E K
É rtesítés. Á Luther-Társaság könyvkereskedése,
mely, Kozma Ferenc üzletvezető távoztával alapos lel
tározás végett hosszabb ideig zárva volt, máic.Jtónap
31-én újra megnyílik. Az új Qzletvezető, Szilágyi
Árpád, "szakképzett könyvkereskedő, aki a közönséget
gyorsan és élozékenyen fogja kiszolgálni. TCTSSHyvkereskedés a tudományos, vallásos és szépirodalom
termékeivel dúsan .fel van szerelve, .ezenkívül kifogás
talan papir- és irószerárúk, egyházi nyomtatványok
állanak a vevők rendelkezéséré. Kérjük hittestvéreinket,
hogy pártolják a 'Luther-Társaság könyvkereskedését
, H arangszentelés. Gálgagután, MeskÓ Károly
gyülekezetében harangszentelés volt Iránycsillagnak
tekinthetjük e gyülekezetét, mely; a’mostani nehéz iaőkrben építeni tud akkora amidőn más gyülekezetek alig
tudnak megállni is. Akinek Krisztusban van áZ ereje,
az meg nem szégyenülhet! Vajha budai templomunk
tornyába is hazajönnének már a .harangok I ú t . j
i
Az evangélium térfoglalása C sehországban.
Csehországban, hol. az évszázados; véres üldözés foly
tán ,csak alig látható nyomok beszéltek még Húsz
Jánosról, á reformáció útegyengetőjéről, az alig mar
réknyi protestantizmus oly hódításokkal dicsekszik,
amelyek egész Európábárí páratlanok: a világháború
kitörése óta 70.000-en tértek át a katholikus; egyház
ból az evang. vallásra. A cseh protestáns egyház most
óriási erőfeszítésekkel templomokat épit, hogy negyedmilliót meghatódó híveit lelkileg gondozhassa.-~
Szabady Antal hittestvérürik úri és női fodrásztermeiben It, Fő-u. r. előzékeny kiszolgálást Szolid
árak. ;
Rődér Péter szobafestő.és mázölő, a fiútestvérek
támogatását kéri. Festhidegkút Széphatom Kossuth-u.
15. T e l 4—41. Gondos munka.-Jutányos ár.
;iFelelOe < w « : Fekete GMml

