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„Krisztus tegnap és ma
és mindörökké ugyanaz."
* ' Zsid. lev. 13. 8.

Nem mozdulatlanság, merevség, hanem vál
tozások lánca a, lét. Megyénül, a földnek arca és
Í P ^ Ífju lész^ujfa. '^Egy re váltogatja^ cserélgeti
köntösét, melybe öltözik. A ma lábai alá tapossa
a tegnapot, a tegnap a tegnapelőttnek birodalmát
foglalja el. A jelen sírásója a múltnak. Pünkösdi
királyság égy-egy eszmény uralma. A jelszó, mely
tegnap még gyújtott, tömegeket hozott forrongásba,
mára elveszíti varázserejét. Megdőlnek tételek,
hitelüket veszítik elvek. Javításra szorul az iskolás
gyermek kezébe adott tankönyv, végül kirostálják
egészen, mert nem tud többé az ifjú élethez
simulni. Csák egynapi létet, mint a tiszavirágnak,
engedélyezett a Sors a divatnak. „Panta rei",
„nincs állandóság", így zokogott fel Heraklitosz,
Efézus városának legnagyobb bölcse, „nincs egy
szilárd pont, mely dacolni tudna a szünet nélkül
való változással"... De van! mondja bizodalmas hittel a Biblia: „Jézus Krisztus tegnap és
ma és mindörökké ugyanaz!" Kőszálként áll az
evangélium. A változások hullámai ott morajlanak
körötte, de az Igét nem éri csapdosásuk. Fakul,
megavul minden, csak egy marad üde, ifjú örökké :
az evangélium. Toldoz-foldoz az élet az igazsá
gokon, csak egy van, amihez nincs mit hozzá
tenni, nincs mit elvenni: az Isten szava. Jézus
Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
A régmúlt időkben, melyeknek minta halott
nak csak fejfájuk maradt, megingathatatlan igaz
ság volt, s az új utakat taposó jelenben kételyt
nem tűrő igazság a nagy Galileairiak tanítása
.Szeresd az Istent, szeresd felebarátodat". És akkor
is, midőn majd kimerül a nap, elfogyatkozik langymelege, egyre nőnek testén a végzetes foltok,

délebbre, délebbre húzódik a sarkok lakója és
belezuhan a föld a megdermedés jégkarjaiba, a
lét emez utolsó napján is igazság lesz még az
Istenember szent tanítása: „Boldogok, akiknek
szivük tiszta, mert ők az Istent meglátják".
„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké
ugyanaz", mitft-Világítótorony--úgy ;magasodik e
szó a Biblia mondásai fölé. Úgy cseng e vers,
mint Krisztus diadalának előre való bejelentése,
örökké való uralmának megjövendölése. S e jóslat
teljesedésbe merjt, mert Jézus szava elhatott a
trónok magasságáig és a börtönök mélységéig.
Görnyedt háttal hajoltak meg előtte a lázongó
pogányok, „Nenikékasz ó Galilái" „győztél, óh
Galileai" hörögte haldokolva Julián császár, az
utolsó pogány. A golgotái kereszt oda került leg
főbb díszül szinarany királyi koronák fölé, imádság
lett Jézus neve. Krisztus bevonult a családba és
megszentelte azt, a társadalomba és kibékítette
az örök ellenségeket: a gőgös urat és a váltó
pénzen vásárolt szolgát. A Caesarok düledező
roppant birodalmát Krisztus fogta fel. Népüket e
rozogatérdű, kötelesség elöl megfutamodó, léha
erkölcsű népet ő öltöztette új erények köntösébe.
A népvándorlás szilaj, harcias népeit, melyeket az
emberiség bölcsője, Ázsia zúdított reá gyors
egymásutánban a gyenge Európára, Krisztus fogta
fel, kemény szivüket ő cserélte ki békés lélekkel.
Róma városában egy obeliszk áll, karcsú, magas
márványoszlop. Valahonnan a Nílus mellől került
a császárvárosba. Rajta, egy felirat, talán ugyan
abból az időből, midőn a zsidókhoz Irt levelet
keltezték, olyan rokon a gondolat: „Christus vincit,
Christus regnat, Christus triumphat" e szavak
vannak reávésve: Krisztus győz, uralkodik, diadal
maskodik.
Ez volt Krisztus a tegnapnak. A ma hol jelöl
ki helyet számára? Nem siklott-e ki kezéből a lét?
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Megbirkózhatik-e az evangéliom egyszerű elve a
modern élet szövevényes problémáival? Lehet-e a
tőke és a munka, a kapitalizmus és a proletáriátus
elmérgesedett harcát az evangéliom „cukros vizé
vel" megoldani ? Nem kényszerül-e az evangéliom
tehetetlenül meghátrálni egy magamagával meghasonlott világ elől? A „Népek Szövetsége" nem
bír és az evangéliom erőtlen szava bírna egy
világgal, mely a keserűség ürömlevelén kérődzik?
Ámde a bonyolult nemzeti problémák, miként a
mathematika törtjei, egyszerűsíthetők s midőn
minden elhagyhatót elhagytunk belőlük, egyszerű
erkölcsi problémák gyanánt fognak előttünk állni.
Erkölcsi kérdéseket pedig csak erkölcsi erőkkel
lehet megoldani. Erkölcsi erőket pedig kitől köl
csönözhetne az emberiség, ha nem Betlehem szü
löttjétől, Jézustól? Adjatok jobb szivet a nemze
teknek és megoldhatlanoknak kikiáltott gordiuszi
csomók játszva fognak megoldódni. A világ tehát
nem nélkülözheti Krisztust és nem fogja nélkülöz
hetni soha, mert nem nélkülözheti az erkölcsöt.
Kötelességtudat, szeretet, igazság, egyszóval: er
kölcs tartja, mint pillér, a világot,' az erkölcsöt
pedig Krisztus tartja. Változhatik azért a földön
minden, táncolhat az élet súlypontja, a mint akar,
mi Renannal szólunk: „Hozhat a jövő meglepe
téseket, de Jézust nem fogja felülmúlni az id ő ":
„Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz."
V.

Amikor koszorúját az emlékoszlopra tette, a
következő beszédet mondta:
„Milyen fölemelő gondolat, hogy mi itt mind
nyájan egyek vagyunk a Krisztusban való élő hit
ben, Ez a hit jogot ad nekünk őseink lelki gyer
mekeinek nevezni magunkat és ez az az erős
kötelék, amely minket a mi hittestvéreirikkel ebben
az országban is összeköt. De Coligny admirális
ismerte ennek a hűségnek a titkát, amelynek ere
dete az Istenben való erős bizodalomban van. És
ő nekünk hagyott hátra egy példát az Istennek és
az Ő ügyének való életről. Ez az erős kívánság
él a lelkemben, hogy mindenki, aki Krisztust Üd
vözítőjének vallja, ebben a hitben erősödjék és
hogy mi mindnyájan egyre igazabb, hűbb bizony
ságai legyünk az Urnák."
'
Ezek a szavak mutatják a lelket is, amelyből
fakadtak.
Ennek a hitének ápolója és vezetője volt a
még most is élő édesanyja, Emma királynő, aki
Hollandiának egyik nagy jótevője.
Boldogok vagyunk, hogy a királynőnk ilyen
bátran megvallja a hitét és országunkat ezzel a
hittel kormányozza.
, .

Hollandi képek.

Az őszike, az én kis dalosom,
‘ Kapja magát, szobámba beoson
És a sarokban, az ágyam alatt
Úgy fütyürész, mint a parancsolat

Az őszike.
— A Petöfi-Társaság által koszorúzott pályamű. —

Irta: Van 5chaiclc Dlna.

Rysenburg, Hollandia.
Érdekes, hogy mindig volt összeköttetés Hol
landia és Magyarország között. Amikor a nagy
Magyarország veszedelemben volt, a kis Hollandia
mindig szívesen segítette. Gondoljunk csak a pro
testáns gályarabokra, akiket De Ruyter, a híres
holland admirális határozott közbenjárására bocsájtottak szabadon. És itt van. az újabb időben a
gyermekakció; húsz—huszonnégy ezer magyar
gyermek élvezte az utóbbi négy év alatt a kis
Hollandia nyugodt népének állandó vendégszere
tetét Nem a véletlennek, hanem a hollandi nép
vallásosságának köszönhető ez. Mert vallásos és
komoly a mi népünk.
Á holland népet jellemző eme tulajdonságot
teljes szépségében találjuk a mi királynőnkben.
Személyiségének egy erős alkotó eleme az ő Iste
néhez való viszonya. Uralkodásának kezdetétől
fogva mindig megmutatta nem csak magánéleté
ben, hanem közéletében is, hogy szereti Istent.
Bátor megvallója volt Istenhez való viszonyának
akkor is, amikor a katholikus Franciaországot
meglátogatva, de Coligny Gáspár emlékszobránál
Párisban beszélt. De Coligny francia admirálist
protestáns hite miatt a katholikus franciák meg
gyilkoltak a Szt. Bertalan éjszakán. A királynő
maga is ebből a Hugenotta főúri családból szár
mazik és bizonyára életének és cselekedeteinek
mozgató rugója ide nyúlik vissza.

Kis őszikém, mondd, mi hozott ide?
M it hegedülsz az ember fiilibe?
Kollégaságot tartasz tán velem ?
Elfogadom, itt e faluhelyen’
Szerény magunk, mi jó falusiak,
" Nem dalolunk hiú hírnév miatt,
Dudolgatunk, mert unszol valami,
Hogy mi, ki tudná azt megmondani
Valami titkos, égi sejtelem,
Isten sugalma, hajt szüntelen:
Fel, az eszményért! földi életet
S mindent zománczba vonjon ihleted.
Legyen előtted a porló göröngy,
E szép világban egy-egy drága gyöngy:
i 5 ha két szemedben bánatkönny ragyog,
Letörli azt láthatatlan angyalod.
Megtölti mézzel víg poharadat,
S csókjától télen is virág fakad;
Ma nőt, hazát és Istent zeng dalod,
Tiéd az üdv, amíg magasztalod.
h
Kis őszikém, a nyárnak vége már,
Az akácz lombja sárgán hulldogál —
Én ifjúságom oda már, oda!
Tavasz megújul szép korom soha!

•

De örökifjú az, kit Istene
Nagy kedvezésből dalnokká kene —
Enyészet fú j a száraz ág alól,
A költő bízik, szeret és dalol.
Sántha Károly.
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tekintélyt, nem ismer veszélyt, ott felülkeredik nem kevésbbé csodált tulajdonsága, s ez bátorsága. Példát
bátorságára egész élete, de leginkább wormsi szerep
lése nyújt.
Oh, nagy ember volt Luther! Meg sem mérhetjük
nagyságát. Róla hallani, tőle tanulni a legnagyobb sze
rencse, mely bennünket földi létünkben érhet, jellemét
magunkévá kell tennünk, nemes tulajdonságai után töre
kednünk kell, mert csak az ő ösvényein haladva ment
hetjük meg Hazánkat és Egyházunkat.

Irta : T fu tm a n n Rezgő Vili. o. tanuló.
Luthert megismerni annyit tesz, mint egy egész
tudománynak birtokába lenni; mert ahhoz, hogy Luthert
önmaga által ismerjük meg, különös tehetség, bátran
jnondhatjuk, hogy isteni adomány szükséges.
Minek az alapján lehet Luthert megismerni? Élete
és müvei alapján. Ezt röviden úgy is mondhatjuk, hogy
Luthert jelleméből ismerjük meg.
Egy nagy ember jellemrajzát pedig az illető legfőbb,
és az őt leginkább jellemző tulajdonságára kell építeni,
Luthernél természetesen e kiinduló pont: vallásossága lesz.
Luther Márton jellemének legfőbb tényezője rendít
hetetlen hite, mély, de józan vallásossága.
Napjait, mint ifjú szerzetes, szigorú önsanyargatással
BUDA.
-tölti, mígnem rájön ennek hiábavalóságára, kapcsolatban
a biblia gondos és tüzetes vizsgálatával. Mindinkább
Istentiszteleti sorrend nov. 38-án : >/410 órakor
csalódás vesz erőt vallásos lelkén a római egyház iránt ifjúsági istentisztelet (Reif—Hüti); 10 órakor gyermeks ezen csalódás tetőpontját éri el, midőn római útján istentisztelet a Várban (Bohár), Krisztinatéren (Irányt)*
meglátja a rettegett valóságot, a főpapság üzérkedését Labanc-úton (Holló). 9 órakor a Lipótmezőn, 10 órakor'
az előtte szent dogmákkal. Lelkének vallásos iránya ekkor az Új Szent János kórházban istentisztelet. 11 órakor
lövéstől megváltozik. Visszatér a krisztusi egyszerűséghez, főistentisztelet (Varsányi). Délután 4 órakor az iskola
elveti a kétes eredetű hagyományokat és a Szentirás termében vallásos délután. Minden kedden d. u. 5 órakor
-örök igazságaira támaszkodva, kiszegezi kilencvenöt té bibliaolvasás.
telét, kijelentvén, hogy ő kész ezek igazságát bárkivel
Karácsonyi bazárt rendez a Maria Dorottya Nőszemben is megvédeni.
egyesület dec. 6 - 7 —8-án a Budai Társaskör helységeiIstenfélelme nyíltságával párosulva, jellemének leg- i ben (Déli vasút állomás), melyeket a Casínó vezetősége
tündöklőbb erénye. Mily fenséges pillanat lehetett az, ez alkalommal teljesen díjtalanul engedett át a jótékony
midőn Luther a wormsi birodalmi gyűlés nagyszámú és célra való tekintettel Felkérjük a budai evangélikus
.előkelő közönsége előtt kijelenti: „Itt állok, máskép nem | társadalmat ez úton, hogy mindenki, aki teheti, járnljon
tehetek, Isten engem úgy segélyjen 1“ Ez a hit és nyíltság } adományával a bazárhoz, hogy a Nőegyesület fáradozását
legremekebb példája, melyet a világtörténelem megőrzött. í siker koronázza. A bazár előkészítése céljából a NőegyeEgyike legszebb vonásainak, hogy önmagáról éppen 5 sülét minden szerdán délután 5—8-ig gyűlést tart a leioly egyenes és szigorú őszinteséggel beszél, mint mások 1 készi hivatalban, melyre minden érdeklődő hölgyet szeról, hibáit nem titkolja, de igyekszik azokat leküzdeni.
5 retettel meghívunk. Gyűjtőívek ugyanott átvehetők.
Luther mint szerzetes, egyike volt a legbuzgóbb ! Gyűjtünk: használt ruhákat, játékokat, dísztárgyakat,
"katholikusoknak: pontosan hallgatta a templomi szertar j háztartási cikkeket, élelmiszert, a büffé céljaira sütemé
tásokat, misét, prédikációt, gyakran gyónt és áldozott, nyeket stb. A tiszta jövedelem a budai szegények fel
kegyetlenül sanyargatta, sőt kínozta önmagát, mert ezáltal ruházására fog fordíttatni.
vélte elnyerni az örök életet. Meggyötört lelke később
Felszólítás: Mindazok, kik a Mária Dorottya Nő
.azonban nem tudott a vallás e külső megnyilatkozásában egyesület karácsonyi segélyakciójában részesülni óhaj
megnyugvást találni.
.
tanak, ebbeli igényüket e hó 30-ig írásban jelentsék be
Elővette a bibliát, mely egyedüli letéteményese az a lelkészi hivatalban.
igazi krisztus tanoknak. De megdöbbenve vette észre,
Hit tanulnak a háztartási alkalmazottak a vasárnapi
hogy a Szentírás szavait mennyire félremagyarázva tanítják
vallásos órán ? Hiterősítő előadásoktól tisztult lelket
és hogy tudatosan mennyi valótlanságot hirdetnek a nép
nyernek, mely a becsület útján keresi a boldogulást
nek. Es ekkor szép szóval, majd fenyegetéssel követelte
K ereszteltetek: Ruttkai Lajos. Áldja meg Isten az
az egyháztól, hogy igazítsa helyre százados tévelygéseit. anyaszentegyházba való'TelVéretétí— "■
Vájjon mi késztette őt e világtörténelmi lépésre?
E skettetett: Führing Gyula és Vida Edit, Dullien
Igazlelküsége! Nem tűrhette el e tévelygéseket. Ez ismét Károly és Muraközy Irén: Isten szeretete hintse életük
páratlan sajátossága a nagy reformátor jellemének. Az ő útját virágszirommal, boldogsággal.
ajkát nem hagyta el olyan szó, melynek igazságáról maga
Halálozás Elhúnyt 78 éves korában özv. Dirner
meg ne győződött volna.
Albertné egy küzdelmes, de szeretetben, szívjóságban
Tévedés volna azt hinni, hogy Luther önmagáért gazdag élet után. Hálás gyermekei és a szepesiek vi
tette mindazt, amit tett. A saját személyét tekintette a rágokkal borították el ravatalát, könnyeikkel áztatták
legutolsónak. Luther nem törődött az anyagi élet kellé sirhantját: Legyen áldott emlékezete:
keivel, a pénzzel, a vagyonnal. Könyvei révén meglehetős
Szeretet oltára. Templomrenoválásra adakoztak:
vagyonra tehetett volna szert, de ö nem fogadott el értük
Dr: Tóth Miklósné 100„ Guóth Emil 200, Garas Pálné
semmit, csupán azért, hogy így mások számára olcsóbbá 20 ezer K: Hegyen épített városnak: Sz. A.' 50, Dr: Szelényt
tehesse. Prédikációiért sem fogadta el az értük járó díjat.
Ödön 32, Garas Pálné 30, Schultheisz Imre 25, Radanovíts
Ezekből bizony az következett, hogy szűkös tanári fize
Dánielné 100, Grátz Mór 50, Ormössy Gyuláné 50,
tésével volt kénytelen tengődni, ruházata kopott, szobája özv: Müller Jánosné 30, Mouillard Viktor 30, Guóth Emil
fütetlen volt, étke pedig gyakran csak kenyérből és viz100, Dr. Újlaki Ödönné 50, Dr. Bartos Pál 30, Barfos
hől állott.
Antalné 50, Rápa György 30, Nagy Elemérné 25 ezer K.
Nem törődött végül életével sem. önzetlenségének Mária Dorottyának: Budik Ferencné 25. Szegényeknek;
talán ez a legszebb példája. A wittenbergi pestis-járvá
Nagy Elemérné 25 ezer K.
nyok alkalmávál élete kockáztatásával vigasztalta és
A Konfirmált Ifjúsági Kör, mely minden szom
gyógyította a betegeket; sokan hívták el őt e veszélyes baton d. u. 6—7-ig tartja összejövetelét a várbeli iskola
helytől, de ő nem távozott. Hite és önzetlensége meg
termében, dec. 14-én műsoros teadélutánt rendez. Jegyek
védte őt minden betegségtől.
10.000 K-ás árban kaphatók a rendezőknél és a lelkészi
Irtózott a személyét körülvevő hízelgésektől. Egy
hivatalban.
alkalommal, midőn valaki a reformációt, mint az ő művét
A Levente cserkészcsapat farkashada nov. 29-én„
dicsérte. Luther így válaszolt: „Isten tanácsából történt
d. u. 7,4 órakor tartja nagy gyűlését a Retek-u. 71. sz.
minden."
alatti otthonában* Akik be akarnak lépni (8 —10 éves
Alázatos, ahol csak lehet, de ahol egyszer a hit fiúk), a jelzett időben és helyen jelentkezzenek Reschner
védéséről, az igazság hirdetéséről van szó, ott nem ismer Gy vezetőnél.
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Felügyelő iktatás és presbiterek eskütétele lesz
23-án, Az egyház újonnan megválasztott elöljárósága, a
Jóistentisztelet keretében teszi le a hivatalos esküt.
E szép ünnepre minden egyháztagot szeretettel meg
hívunk.

Gyászhir. Kövi Frenyó Rezső járásbiró 59
éves korában hunyt el. Csabolszky Borbála 17 éves
korában tért pihenni az örök nyugalom helyére.
Özv. Oláh Béláné 67 éves korában halálozott el.
Férje mellé fektettük, kit 18 évvel ezelőtt veszített
el, s kit nem szűnt meg soha siratni. Legyen nekik
békés a hant, lelkűknek tündököljön az örök fény.
Szeretet oltára. Adakoztak: Mária Do
rottyának Budik Ferencné 25, Szalmássy Miklósné
100 ezer K. Templomrenoválásra Jármay Elemér
300.000 K, Cellárius György és Ilona 50.000 K.
hegyen épitett városnak Radanovits Dánielné 100,
Grátz Mór 50, Ürmössy Gyuláné 50, Dedinszky
Béla 100, özv. Müller Jánosné 30, Mouillard
Viktor 30, Petri György 20 ezer korona.
[ riagyaróvár. A moson-magyaróvári gyülekezet nov.
16-an szépen sikerült hazafias estélyt rendezett az ev:
templomban a város főterén felállítandó hősök emlék
oszlopa javára: A lélekemelő ünnepélyt Szűcs Sándor
lelkész tartalmas biblia magyarázata vezette be: Az ünnepi
beszédet Dr. Varsányi, Mátyás lelkész mondta. A kar
precíz éneke fejezte be a szép ünnepélyt, melynek egyik
legszebb mozzanata Hándelnek: „Tudom, hogy az én Meg
váltóm él“ cimü oratóriumának előadása volt. Magyar
óváron egyike a legbuzgóbb gyülekezeteinknek. Fel
ügyelőiének, Csatáry Elemér ny. alispánnak fáradhatatlan
buzgósága folytán nemrég gyönyörű paplakót épített*
Magyaróvár túlnyomóan kath. város, de az evang. intelli
gencia határozottan vezetőszerepet tölt be e városban.
Templomavatás. Az alig 100 lelket számlaló tokaji
egyház, melynek története egészen a reformáció idejéig
vezethető vissza, a román-vörös harcok idején ágyú
golyótól szétrombolt templomát és felszerelését nagy
áldozatokkal restaurálta. A szép ünnep, mely Marcsek
János lelkész fáradhatatlan buzgóságát dicséri, Batizi
András, az első tokaji lelkész ismert énekével „Jövel
Szent Lélek Úr Isten" kezdődött. Majd Geduly Henrik
püspök szólt a hívekhez. A gyönyörű ünnep, melyen
Dómján Elek esperes, Túróczy Zoltán és Weiszer Ernő
lelkészek is közreműködtek, sokáig élni fo g 'a kicsiny,
de lelkes gyülekezet emlékében.
Abaújszántő. Az abaújszántói kicsiny gyülekezet
125 éve fennálló templomához tornyot építtetett, melyet
Geduly Henrik püspök nem rég áldott meg lélekemelő
szép ünnep keretében, A hívek szemében örömkönnyek
csillogtak, midőn évtizedes régi vágyuk teljesedésbe
mehetett: karcsú torony emelkedett az imaház jellegű
templom mellett. A kicsi gyülekezetnek az építkezésből
kifolyólag még 50 millió koronányi tartozása van, melyet
országos gyűjtéssel óhajt kiegyenlíteni.
Lutber-Társaság közgyűlése Pápán. November hó
t6-án volt Luther irodalmi társaságunk ünnepe. Délelőtt
istentisztelet volt. Istentisztelet után kezdetét ^ vettél.a
Társaság közgyűlése Pékár Gyula iró és KaoT Béla?
püspök elnöklete mellett. Az üdvözlők sorában ott vofr
a reformátusok, megye, katonaság és Pápa város kül
döttsége. A gyűlésnek örvendetes pozitfv eredménye,
hogy elhatározták Sztáray Mihály, énekes reformátor
emléktáblájának az elkészítését s az ev. templom falába
való elhelyezését. Kérték erre a református testvérek és
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a város segítségét is. Elhatározták, hogy a Luther Társaság könyvkereskedését részvénytársasági alapra helye
zik. Egy-egy részvény ára 50 ezer korona lesz, melyet
a gyülekezetek és hivek jegyeznének. Ha ez meg lesz,
megindul az ev. könyvek annyira várt kiadása. Ily rész
vényt jegyezni minden buzgó evangélikusnak lelkiisme
reti kötelessége lesz.
Talán legszebb jelenete volt a közgyűlésnek mégis:
Gyuráiz Ferenc ny. dunántúli püspöknek és pápai lelkipásztornak nem hivatalos rendezésből, de a szivek őszintet
sugallatából fakadt ünneplése. A Luther Társaság disz—
elnökévé választották az Istennek eme kiválasztott em
berét. A szónokok érdemeit hosszan méltatták. Gyurátz
Ferenc fényes tollával is úttörő munkát végzett. Amit irt,
amit hirdetett életével meg is valósította. Nemcsak a
házi áhitat tartozik napi kenyeréhez, hanem a 84 éves
pátriárka mai napig hidegben és melegben ott van az
istenházában minden vasárnap. Szeme szeretettel nézi ma.
is gyülekezetét, védi, óvja a rossztól és példája int:
pápaiak legyetek hivek az evangéliumhoz halálig. Gyurátz
Ferenc az, aki ma is prédikál örök ifjú lelkesedéssel
niinden nagy ünnep egyikén, ő az, aki ma is meglátogatja
a betegeket, ő az, aki kopogtat segítségért a szegények
érdekében valláskülönbség nélkül. Este a templomban
vallásos estét rendezett a Társaság, meyen Pékár Gyula
mondott európai látókörű nagy koncepciójú beszédet^
Chugyik Pál aszódi lelkész úgy délelőtt, mint este gyö
nyörű énekeivel emelt Istenhez. Dr. Kesztler Ede mű
vészettel szavalt. Kapi püspök tőle megszokott ékes záró
beszédet és záró imát mondott. Nagyon szépek voltak,
a helyi szereplők hegedű és vegyeskari ének számai. ■)
Adja a jó Isten, hogy a Luther Irodalmi Társaság
a háború okozta hosszú pangás után az alkotó munkára
fordíthassa minden szellemi és anyagi erejét, hogy összep ű jth esse az evangélium leikétől ihletett magyar Írókat
és művészeket, hogy kiadandó jó könyvekkel, művésziképekkel, a hitélet előmozdítására alkalmas eszközök
megteremtésével tölthesse be hivatását. — Gaát J ó z s e fi

Höher Vilmos szücsmester, IV., Váczi-utca 45
szőrmeüzletét a hittestvérek figyelmébe ajánlja.
Dús választék. Olcsó árak.
Zelenka Pál oki. mérnök szőnyegműhelyében
I., Ráth György-u. 18/a. legszebb keleti szőnyegek
készülnek. Jutányos árak.
Krausz Rezső kályhásmester, I., Vérmező^
utca 14., vállal mindenféle kályhajavitási munká
latot. Az általa készített kályhák 50U/0'OS tüzelő,anyag megtakarítást jelentenek. Szolid árak. ‘--t«
Hill Otti II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját az"
evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos
kiszolgálás.
Rőder Péter szobafestő és mázoló a hit
testvérek támogatását kéri. Levélcím: Pesthidegkutr
Széphalom, Kossuth-u. 15. Gondos munka. Jutá
nyos ár.
’
v.
Szövőszékeket szőnyeg és gobeiinszövésré
legjobb kivitelben szállít Vágó Béla iparművész.
Asztalos műhely: II., Lánchid-utca 4. Iparművé
szeti műterem: Lánchid-u. 13.
Zsenis János modern cipész, l, Krisztinakörut 77. Műhelyét az evangélikus hittestvérek
figyelmébe ajánlja!
’ Szabady Antal fodrász-termeiben előzékeny,
figyelmes kiszolgálás. Fö-utca 1.
Bichler I. könyvnyom dája 111. Lajos-u. 94. Teielon l e t —9*

