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A belső szobában.
(Máté ev. VI. 5—6.)

1 kell szakadnom a hét nék és az édes apámnak mondanám el
köznapi szobától, az életem sorát, minden panaszomat s min
utcai szokásoktól, az ala den reményemet . . .
csony és rossz levegőjű
Mennyire megváltoznak ilyenkor töp
gondolatoktól, ha imád rengéseim és keserűségeim, tisztábban
kozni akarok. Be kell mennem az én nézek e világra s megint hinni tudok
belső szobámba. Elcsukom az ajtókat másokban és magamban. Hatalmas erőt
és az ablakokat, ahol benéznek és be kaptam tőle a vele való beszélgetésem
kiabálnak a lelkembe az emberek, a ben. Megkönnyebbedett lélekkel emel
gondok és a gondolatok. M agam a k a ro k kedem vissza a mindennapi életbe és
lenni, egészen egyedül. L eszállók lelkem amit a buzgó és igazi imádság alatt
legm élységeibe, mert találkozni a k a ro k éreztem, olyan delejességgel töltött el,
a z én A tyám m al igazán és v alóság o mely ellenállhatatlanul vonz engem a
san, nem csak vágyódó gon dolatok útján. jóság, a megbékülés és a szeretet felé.
És amikor kizártam mindent, mindent a
Az Üdvözítő azt akarja, hogy te is
lelkemből, tisztán érzem,hogy titokzatosan, megtaláljad a te Atyádat, azért mondja
de hatalmas erővel él bennem egy forró neked, hogy a te belső szobádba menj:
áramlás: Istenhez való tartozásom bi saját telkedben keressed m eg az ott élő
zon y osság a, vele való rokon ságom bol Atyát, találd meg, állj eléje és m ondj el
dogsága, áldott és mély öröm . Most régi, neki gyerm eki szeretettel, őszinteséggel
töredező gyermekszavaimra találok: mint és egyenességgel mindent, mindent. Akkor
kis gyermek állok előtte, dobogó szív lesz imádságod imádság. Akkor fizet meg
vel, de beszélek mindig bátrabban, min neked nyilván és bőkezűen: erő, nyuga
dig őszintébben, — előtte való semmi lom és jobbulás az, amivel megfizet
ségem érzete mindjobban enyhül, lassan neked. Ha ezt csak egyszer is megérezted,
ként teljes bizalommal tárom ki egész újból és újból vissza fogsz vágyódni „a
magamat előtte, mintha csak otthon vol te belső sz o b á d b a " . . .
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Az államhoz való viszonyunk.
(Dr. Raffay Sándor püspöki jelentéséből.)
(3)

Ugyanilyen felterjesztést javaslok azzal a
tervvel szemben is, hogy az ország négy kultúrtartományra osztassék. Eltekintve attól, hogy ez
a felosztás a magyar múlt tisztes hagyományai
val és a magyar gondolkodással semmiképen
nem egyezik meg, egyházunk autonómiáját is
gyökereiben érinti, mert artikuláris iskolákat fog
megállapítani s így a szabad mozgást és az
egyház törvényes rendelkezési jogait megsem
misíti, vagy legalább erősen korlátozza. E kér
dés még külön is a közgyűlés asztalára kerül.
Mindenütt elégületlenséget keltett a több
év óta megvont korpótlék folyósításának a
módja is. Korpótlék helyett ugyanis csak a
kongruás lelkészek kaptak bizonyos segélyt,
a nem kongruás lelkészek pedig, de csakis
3000 koronát meg nem haladó jövedelemig
bizonyos pótlékot. Minthogy azonban a kor
pótlékról szóló törvény ezt a korlátozást nem
ismeri, javaslom, hogy a kérdés közmegnyug
vást keltő rendezését az egyetemes egyház útján
a közgyűlés feliratilag sürgesse meg.
Az általános államsegély sem éri még el
a békebeli mértéket. Míg a szanálás tartott, ezt
is megértettük. Most azonban már a mohóság
gal való megvádolás lehetősége nélkül is meg
sürgethetjük az államsegély felemelését és meg
felelő valorizálását, mert a háborús idők lerongyolódása és az azt követő esztendők külső és
belső kártevése az egyházakat és az iskolákat,
sőt a kerületeket is olyan mértékben kimerítette,
hogy terheiket csakis az államsegélynek legalább
a békebeli szintre való emelésével képesek el
viselni.
Államjogi és társadalmi helyzetünk vázo
lását nem fejezhetem be anélkül, hogy rá ne
mutassak azokra a támadásokra, melyek úgy
a parlamentben, mint a parlamenten kívül a
hivatalos tényezőknek legalább is hallgatag
elnézésével a protestáns egyházakkal szemben
mind gyakrabban megnyilatkoznak. Nem aka
rok most azzal foglalkozni, hogy a róm. kath.
sajtó és templomi szószék mennyiszer támadja
egyházainkat és azok elöljáróit, arra sem aka
rok kitérni, hogy a Communio in Sacris elkerü
lése címén hogyan szoríttatunk mindjobban
háttérbe, arra sem akarok kiterjeszkedni, hogy
a törvényben statuált vegyes házasság becs
mérlő megítélésével és az e házasságokból
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származó gyermekek lealázó minősítésével úgy
e törvényeknek, mint a társadalom nyugalmá
nak és a felekezetek békéjének állandó és terv
szerű zavarását az állam kormánya milyen
tétlenül nézi e l ; de arra kénytelen vagyok rá
mutatni, hogy amint azt Haller István minden
kirakatban kiáltóan hirdetett füzete nyilvános
ságra hozza, a kultuszminisztérium egyáltalán
nem tanúsított elfogulatlan magatartást a két
egyház anyagi dolgainak szembeállításánál,
mikor Glattfelder püspök elaborátumát fölül
vizsgáltatta s ezzel mintegy hivatalos munká
lattá em elte; viszont mikor mi voltunk kényte
lenek az elleniratot elkészíteni, semmiféle támo
gatásban nem részesített. Glattfelder püspök
ugyanis egy beadványában azt vitatta, hogy a
róm. kath. egyház javadalmazásával szemben
a protestánsok államsegélye méltánytalanul
előnyös. Ebben a kérdésben a hivatalos felül
vizsgálás alapján a minisztérium elfogultságát
sajnálattal és fájdalommal vagyok kénytelen
megállapítani. Ezzel az üggyel különben a köz
gyűlésnek lesz módja részletesen foglalkozni.
Hasonlókép igen fájdalmasán érintett, hogy
amikor a róm. kath. ecclesia militans egyik fő
vezére, Haller István volt kultuszminiszter a
parlament nyílt ülésén a protestáns egyházak
ról és különösen azok püspökeiről kellemetlen
nyilatkozatokat tett, az e támadásra adott vá
laszban a miniszter úr élesen elválasztotta a
hivatalos személynek és a felekezeti embernek
rólunk táplált vélekedését és ezzel nem hogy
kivédte volna, hanem úgyszólván hitelesítette
a bennünket ért támadást. Ő azonban legalább
észrevette és szóvátette a hántást, azt azonban
már igazán szomorú jelenségnek kell minősí
tenem, hogy sem a képviselőházban, sem a
felsőházban egyetlen vérbeli protestáns ember
nem akadt, aki egyházaink megtámadtatását
visszautasította volna.
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Ilyen helyzetben sem az államhoz való
viszonyunkat, sem a felekezetközi helyzetet
nem Ítélhetem megfelelőnek. Képmutatás, vagy
rövidlátás volna az ilyen lehangoló jelensége
ket akár mellőzni, akár szépíteni vagy éppen
letagadni. Annál kevésbbé, mert újabban mind
szélesebb körből hangzik a kiáltó panaszkodás,
hogy a felekezeti békét mind bátrabban zavar
ják. Egyházunk híveit községi választásoknál,
köztisztviselői állások betöltésénél, hivatalos
előléptetéseknél stb. tervszerűen mellőzik. Szo
morú volna, ha ez az elbánás, mely bizonyára
csak egyes túlzók elfogultságának a szomorú
következménye, elharapódzna és a társadalom
nyugalmát, valamint a felekezetek békességét
felborítaná. Pedig még magas körökből is tör
ténnek ilyen nyugalmat rontó kirohanások. Leg
utóbb ismét csak Haller István volt miniszter,
országgyűlési képviselő adott ki egy célzatos
füzetet e cim en: „Katholikus egyházi vagyon
és protestáns államsegély”'. E füzetben a jólértesültség félhivatalos köntösében állítja szembe
a két keresztyén egyházi közösség anyagi hely
zetét. E füzettel lesz még alkalmunk a gyűlés
folyamán foglalkozni. Haller István alcímnek
ezt írta a füzetre: „Egyenlő elbánást kérünk".
Hát mi is csak ezt óhajtjuk és semmi mást.
Egyenlő elbánást az országos törvények értel
mében. Egyenlő elbánást az igazság és a sze
retet nevében. Egyenlő elbánást a nemzet java,
a társadalom nyugalma és a felekezeti béke
érdekében. Van törvényünk, mely a bevett egy
házak egyenjogúságát és viszonosságát kimondja.
Mi semmi többet nem kívánunk, mint ennek a
törvénynek igazságos végrehajtását és minden
bevett felekezettel szemben való azonos alkal
mazását. Magyarország nem felekezeti állam,
hanem a vallásegyenlőség alapján áll. Semmi
egyebet nem kívánunk tehát, mint azt, hogy az
állam a maga egészében és minden intézmé
nyében ezen az alapon becsületesen és őszin
tén maradjon meg és a vallások egyenjogúságát
elfogulatlanul érvényesítse. Akkor majd bizto
sabb lesz a béke, nyugodtabb az élet, kevesebb
a türelmetlenség és áldottabb az egyházak
versenye.
Természetes, hogy állami és felekezeti
helyzetünk mai állapotában jelenünk nyugalma
és jövendőnk biztossága kétszeres köteles
ségünkké teszi belső egyházi életünk minél
erőteljesebb kiépítését. Ha sokan vannak, akik
közönyösen vagy ellenségesen nézik vergő
déseinket, akkor annál jobban kell összetar
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tanunk. Ha az életviszonyok sokfelől gyön
gítenek, akkor a magunk erőforrásait kell gyarapitanunk. Ha kívülről nem hullámzik felénk
szeretet, akkor magunkból árasszuk azt ki ön
magunkra és egyházunkra. Szomorúan látom
azonban, hogy talán a háborús lelkek belső
nyugalmának hiánya miatt, újabban az egyház
kebelében is széthúzások és versengések mu
tatkoznak, az önfegyelmezés erénye pedig
mindjobban gyöngül. Én a Krisztus szeretetével
kérek mindenkit, hogy ha már e hazában a
keresztyén egyházak a nemzet közös építése,
a kultúra együttes fejlesztése, a társadalom
testvéries békessége, az ellentétek tompítása, a
szeretet és megértés uralomra juttatása érde
kében egymással összefogni nem képesek, lega
lább mi, ez idő szerint egészen magunkra
maradt evangélikusok forrjunk össze a s z í v
meleg szeretetével, a versenyző egyházhűség
buzgalmával, az egyéni és társadalmi élet tisz
taságával és egymásnak önzetlen támogatásával.
Csak az öntudatos és fegyelmezett életben van
jelent gyümölcsöztető és jövendőket kivivő erő.
Evégből különösen is figyelmébe ajánlom a
lelkész és tanító egyesületeknek, valamint a
Luther Szövetségnek is az utóbbi időkben
meglanyhult építő munka ujrafelvételét, de sőt
fokozását, hogy annak nyomán egyházunkban
új élet sarjadjon. Hogy e célt megközelíthessük,
kívánatos hogy az említett egyesületek a jövendő
érdekében mielőbb revisió alá vegyék munka
terveiket és új mederbe tereljék egész tevékenységüket.
(Folytatjuk.)
Az igazi világosság.
Egyszer — írja Frommel német lelkész —
egy nyolcvan éves haldokló férfi ágyánál ültem.
Nagyon szegény volt. Ameddig egészséges volt,
ácsmesterséget folytatott. Ameddig látott, szorgal
masan kutatta Isten Igéjét, most vak. Ameddig
járni tudott, dacára annak, hogy nem látott, el
ment minden vasárnap a két órányira fekvő
falusi templomba. Egyik kezével botra támaszko
dott a másik kezével kis unokájába kapaszkodott,
aki vezette. Egyszer templomba menet elesett és
olyan súlyos csonttörést szenvedett, hogy azóta nem
hagyhatta el az ágyat. Gyakran ültem az ágya mel
lett. A húsz év alatt, amióta ismerem, sohasem
hagyta el panasz az ajkát. Béke sugárzott az ar
cáról és az volt a legnagyobb öröme, ha Isten
kifogyhatatlan szeretetéről beszélhetett.
Amikor haldoklott és ott ültem az ágya mel
lett megkérdeztem: „Melyik Ige alapján beszéljek
a temetésén?" Felült az ágyában, reám függesztette
vak szemeit és így szólt: Az én Igém Mikeás
próféta könyvében van: „Mert, ha még a setétségben ülnék is, az Űr az én világosságom". (Fénysugár
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Lélekszámarány.

A r. kath. püspöki kar ugyanis a kormány
hoz beterjesztett emlékiratában azt követeli, hogy
az 1848: XX. t. c. alapján most már a r. kath.
egyház fedezetlen szükségletei elégittessenek ki,
mert „lélekszámarány" szerint számítva ma már a
protestáns egyházaknak több a jövedelmük az
1848: XX. t. c. alapján élvezett államsegélyükből
és egyházi célú saját vagyonukból, mint a r. kath.
egyháznak hasonló forrásból származó jövedelme.

Lapunk egyik utóbbi számában hivatalos
statisztikai adatokat közöltünk arról, hogy az egyes
hazai vallásfelekezeteknek százalékban kifejezve
mennyi volt a háborús vesztesége. Szomorúan
dicső, hogy első helyen mi evangélikusok állunk,
aminthogy vezetünk mi a békés polgári életben is
akkor, amikor a kultúrát kell szolgálni, avagy köz
terhet kell viselni. Köztudomású, hogy az írniA protestáns egyházak részéről erre a hibás
olvasni tudás terén is evangélikus vallásfelekeze adatokon és értékelésen felépített emlékiratra be
tünk áll az első helyen.
adott válasz kimutatja, hogy még „lélekszám" ala
Nem hivalkodásból állapítjuk meg ezt a hite pon számítva is messze mögötte áll az ő állami
les tényállást. Hiszen a haza függetlenségének és ellátottságuknak mértéke a r. katolikusokéhoz
kultúrájának oltárán hozott áldozat sohasem lehet viszonyítva.
Mi azonban e g y á l t a l á n tiltakozunk a
eléggé nagy!
Elismerik mindezt rólunk, mert muszáj. A „lélekszámarány" jogelvének alkalmazása ellen is,
mert a törvényhozó 1848-ban nem beszélt lélektényeket nem lehet letagadni.
Amikor azonban arról van szó, hogy az számarányról, hanem arról, hogy az egyházak
állam széjjel ossza a történelmi egyházak között szükségletei — amennyiben természetesen azok
a jogokat, közelebbről a közjogi jogosítványokat, indokolva vannak s nem csapnak át luxusba —
valamint az egyházak közigazgatási és oktatásügyi államköltségből fedeztessenek. A későbbi vallásügyi
szükségleteire szóló anyagi hozzájárulást, akkor törvénynek, így különösen az 1868:53. t. c. meg
már kérlelhetetlenül ragaszkodik a „lélekszámarány- hozatalakor pedig országgyűlésünk egyenesen elve
hoz“ s kész a régi jogokat is megcsorbitani, ha tette a „lélekszámarány" szerinti segélyezés elvének
időközben lélekszámarányunk alászállott. Mindegy, alkalmazását. Ez a törvény ugyanis arról szól, hogy
hogy a harcmezőn, vagy a trianoni parancs foly a községek, amennyiben a területükön levő vala
tán ért e bennünket a veszteség : ilyenkor fő a melyik történelmi egyházat közpénzekből segélyezik,
, lélekszámarány", mert hogy igy kívánja ezt az „ i g a z s á g o s " arányban a többit is támogatni
kötelesek. Eredetileg ennek a törvénynek a javas
„igazság" és a „törvény szelleme".
Legutóbb az országgyűlés felsőházáról szóló latában „ l é l e k s z á m a r á n y " kifejezés szerepelt,
törvény megalkotásakor hallottuk ezt az „indoko ezt azonban az akkori képviselőház „központi
lást", amely törvény ugyanis minden felekezetnek bizottsága" törölte s helyébe az „ i g a z s á g o s
meghagyta előbbi képviseletét, egyedül evangélikus a r á n y " kifejezést iktatta be. Ilyen szövegezéssel
egyházunktól vont meg két tagsági helyet a lélek fogadta el a törvényjavaslatot az országgyűlés és
számúnkban beállott trianoni változás alapján.
szentesítette a király. Törvényeink tehát a „ l é l e k 
A kultuszminisztérium szervezetében pedig s z á m a r á n y " elvének alkalmazását tudatosan
már egyáltalán a lélekszámarány szerinti képvise mellőzik. Ezt annál is inkább hangoztatnunk kell,
letünk is elsikkadt. Sem evangélikus államtitkár, mert — sajnos — a vallás és közokt. ügyi minisz
sem evangélikus ügyosztályfőnök nincs. Mintha csak térium és a közigazgatási bíróság mindezt nem
az evangélikusok teljesen kipusztultak volna ebből tudja, vagy nem akarja tudni, a mint ez a jelzett
az országból!
bíróság gyakorlatából és a r. kath. püspöki kar
Legújabban az 1848: XX. t. c. alapján az fentebbi emlékiratára készült miniszteri bizottsági
állammal szemben fennálló igényünk kielégítését véleményes jelentésből is nyilvánvaló.
hozzák kapcsolatba a „lélekszámarány" kérdésével.
Végül egyszer már nyilvánosan szögezzük le

P“

1Z o n g o r á k , h a rm ó n in m o k
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron

E h a U M. B u d ap est, T I., A n d rá s s y -ú t 1 5 , 1 .
Vásárlás előtt s a j á t é r d e k é b e n
feltétlenül nézze meg raktáraimat!

25 é v e s
Keresztyén
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azt az egyedül tárgyilagos felfogást, hogy nem az
állam „segélyezi" az ev. egyházat akkor, amikor
a hívek által már el nem birt oktatásügyi és egyházi
közigazgatási szükségletekre az 1848: XX. t. c.
alapján, de egyáltalán ki nem elégítő és a felekezetközi viszonosságnak meg nem felelő év i
támogatást nyújt: hanem megfordítva evang. egy
házunk s e g é l y e z i az államot az által, hogy úgy
az állampolgárok erkölcsi nevelése, valamint az
általános oktatásügy terén hozott áldozatok vise
lésével állami feladatot lát el s állami terheket
hordoz.

szabadságukat, azoknak sokkal könnyebben
esik dicsérni a viszonyokat, mint azoknak, akik
fájdalmasan érzik a veszteségeket.
Söderblom levelének befejezésében figyel
mébe ajánlja a szlovenszkói evangélikusoknak,
hogy az egyháznak tőle telhetőén ügyelni kell
arra, hogy az igazság és a nemzeti szabadság
elvét mindenütt ápolják és elismerjék. Ha ez
megtörténik, írja, akkor el fog jönni az idő,
mikor a szlovákok buzgó lelki tehetsége és a
magyarok jóravalósága találkozni fog az embe
riség jóvoltának munkálásában.

Az állam tehát nem „segélyez" bennünket,
hanem lényegileg csak „hozzájárul" állami célokat
szolgáló tevékenységünk anyagi szükségleteihez.

HÍREK.

(Mikler.)
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ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. október 2-án :

Söderblom upsalai ev. érsek
magyarbarát levele.
Söderblom, Svédország evangélikus érseke,
nála járt magyarországi vendégek előtt nagy
elismeréssel nyilatkozott a magyarságról és
méltatlannak ítélte azt a bánásmódot, mellyel
Magyarországot a mai lehetetlen határai közé
szorították. A hercegérsek kijelentéseinek nagy
visszhangja támadt a szlovenszkói magyarelle
nes táborban. A Turócszentmártonban ülésezett
evangélikus egyetemes presbitérium memoran
dumot intézett Upsalába Söderblomhoz.
A hercegérsek válasza most érkezett Turócszentmártonba. Azt írja, hogy a memerandum
elolvasása után sem tudja megtagadni mély
séges rokonszenvét a sorssújtotta magyarságtól.
Rámutat arra, hogy a volt osztrák-magyar mo
narchia népei életének alakulása igen kompli
kált probléma, de megállapítja, hogy mindenki,
aki előítélet nélkül mérlegeli a dolgokat, kény
telen belátni, hogy Magyarország magas kultúrát
képvisel és a magyar nemzetet a békeszerződés
nagyobb mértékben csonkította meg, mint bár
milyen más népet.
A hercegérsek szerint helyes az a meg
állapítás, hogy a területek és határok nagy
megváltoztatása és az új alakulatok: a békét
lenségnek és a jogtalanságnak az okozói. Súlyos
végzete ez a népek történelmének. Az új urak,
— írja — könnyen megkísérlik, hogy vissza
éljenek a nemrég megszerzett önállóság hatal
mával. Magától értetődik, hogy azok, akiknek
a békeszerződés teljesen megszerezte nemzeti

Ór a

H e l y

délelőtt
délután

L elkész neve

Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 51.
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Váci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Horthy Miklós-út 27.

fél 10

Broschkó G. A.
Sólyom Jenő
Ruttkay M. Gyula
Bereczky Sándor
Kemény Lajos
Késmárszky Lajos
báró Podmaniczky Pál
Majba Vilmos
Dendely Károly
Morhócs Márton
Gáncs Aladár
dr. Szuchovszky Lajos
Rimár Jenő
Dr. Varsányi Mátyás
Mohr Henrik
Tomcsányí László

n
6
10

11
4

5
9
11
10
fél 11
10
10
11
10
11

Budafokon d. e. 9 Petrovics Pál prédikál.
Nagytétényen d. e. 11 Szabó Aladár prédikál.
Okt. 9-én a Deák-téri templomban dr. Kirchknopf G.
fasoriban Gaudy László, a tisztviselőtelepi templomban
Majba Vilmos prédikál.

Ú rvacsora-osztás okt. 2-án a Deák-téri
és fasori templomban a 11 órai istentisztelet
végeztével.
Vasárnap, október 2-án, a Deák-téri istentisztelet l i t u r g i k u s lesz. Az énekkari részeket
a Lutheránia fogja ellátni. Kérjük híveinket,
hogy az új istentiszteleti rendet tartalmazó füzet
két hozzák magukkal, miután ilyen füzetekkel
már nem rendelkezünk.

Vajda M. Pál

►műterme

I

T elefon
VII., Damjanich-u. 52. T elefon I
Gyermek- és hölgyfelvételek készítésében specialista.
Az egyházkőzs. tagjai és családtagjainak 25ol° kedvezm.

6

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

A Deák-téri lelkészi hivatal október 4-én
beköltözik új helyiségébe, a Deák-tér 4. sz. ház
I. emeletére. Feljárat a sekrestye előteréből. A
lelkészi hivatal új telefonszáma: T. 285—06.
A püspöki hivatal szám a: T. 109—76 (régi sz.)
A Lutheránus Világszövetség végrehajtó
bizottsága Budapesten fogja velünk ünnepelni a
diadalmas reformáció évfordulóját. Ez okból a
szokottnál is fényesebb keretet kívánunk adni
templomi ünnepünknek. Többek közt Bach 80.
kantatéját („Erős vár a mi Istenünk") szeretnők
előadni a rendesnél erősebb vegyeskarral és
ezenkívül még egy nehány nehezebb, Magyarországon eddig nem hallott gyöngyét legszebb
himnuszainknak. — Kérjük mindazokat, akik a
Lutheránia énekkar megerősítésére vállalkoznak,
jelentkezzenek a kedd és csütörtök esti (d. u.
7-kor) a polgári iskola dísztermében tartandó
énekpróbákon.
A Deák-téri lelkészköri tanács szerdán,
október 5-én, d. u. 6 órakor a polgári iskola
kistermében gyűlést tart. — A tanácstagok
szives pontos megjelenését kéri az
Elnökség.
Vasárnap, október 2-án, d. u. V25 órakor
jön össze ev. ifjúságunk a díszteremben. Elvár
juk, hogy konfirmált ifjúságunk kivétel nélkül
ott le sz!
Deák-téri lelkészi hivatal.
A V eres Pálné-intézetben október 3-án
indul meg Schöpflin Ida vezetésével a köz
kedvelt v a r r ó t a n f o l y a m , melynek havi rész
vételi dija 16 P. — Ugyanekkor kezdődnek
magyar-, világirodalmi, művészettörténeti és
egészségtani három havi tanfolyamok is.
A Thabita jótékony nőegylet első összejövetelét
október hó 5-én d. u. 5 órakor tartja a Deák-téri kisterem
ben. A régi tagokat éppen úgy, mint minden érdeklődőt
szeretettel meghív az elnökség.

A fasori ifjúsági Luther-kör október 8-án,
szombaton este 6 órakor tartja első bibliaóráját
a fasori lelkészi hivatalban (VI., Felsőerdősor
5. sz.,r II. em. 17.)
Értesítés. Dr. Masznyik Endre, ny. ev.
teológiai akadémiai tanár-igazgató, iró és jeles
magyar bibliafordító ötvenéves irói jubileumának
ünnepe szeptember végéről október végére he
lyeztetett át. A pontos időt tudatja majd a ren
dező bizottság, amely a jubiláns megtisztel
tetését kapcsolatba kívánja hozni a reformáció
okt. 31-ikére eső egyetemes emlékünnep idő
tájával, mint a protestáns irodalom egyik leg
kitűnőbb előharcosára vonatkozó ünneplés leg
méltóbb időszakával.
A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelés: Nagy József Károly, Mikó Irén,
Goldscheider Ferenc Ralph, Haasz János, Slauka
Mária Ludmilla, -Kmetykó János, Szabó Vilmos,
Gelb Sándor, Hladics Béla János. — E sk etés: —

1927. október 2

T em etés: Kaiser Józsefné sz. Zakariás Mária
Hermin (53 év), Kiss Sámuel (51 év), Engel
Edéné sz. Chriastély Adél (52 év), özv. Schild
Ferencné sz. Gyurcsánszki Anna (36 év). —
A d o m á n y : Szegényeknek: Láng Gizella 5 P,
Stingli Teréz 3 P, N. N. 1 P, N. N. 5 P, Jendrassik
Kornélia 1 P, Kiszel Etel 10 P. — Égyházfenntartásra: Zana Károlyné 10 P, Bobraczky István
5 P. — Luther-szoborra: Mike Béla és neje 10 P.
A fasori templom családi hírei. K eresz
telés: Kozempel Ödön, Teubel György, Nagy
Rozália, Benedicti Andor, Hajós Éva, Polgár
József, Rakusz Ilona, Szabó Márta, Danielisz
László Tivadar. — E sketés: Seszták János—
Kranixfeld Terézia. Ambrus Ferenc—Szűcs
Lídia, Czinder József—Miskovszky Anna, Szovják Győző— Mihalovics Ilona, Somogyi Lajos—
Szántó Julianna, Pálfi József—Dömény Mária,
Szabó László—Szűcs Hermina, Szabó Mihály
—Jurusz Julianna, Vörös Kálmán—Csutora
Margit. — Tem etés: Jahinek Istvánná 53 éves,
Eckbauer Andrásné 30 éves, Noszlopy Melánia
22 éves. Lehoczky Simonná 60 éves, Pacher
Edith 3 V2 éves, özv. Gráf Jánosné 54 éves,
Kurucz István 33 éves, Gáncs Kálmán 4 hóna
pos, Depner János 51 éves, Horváth János 24
éves korában. — A d o m á n y o k: Spankó Józsefné
angyalföldi templomra 20, özv. Nagy Istvánná
szabad rendelkezésre 20, dr. Rakusz Gyula
betegek segélyezésére 20, Ruszvay Mihályné
és Svehla Antónia Evang. Szövetségnek 5—5
pengőt adományoztak.

Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, mm Szigety Nándor és Fia m
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.
Gyerm ekek mellé ajánlkozik teljesen árva hölgy,
mérsékelt díjazással. Cim a kiadóban.
Kisgellérthegyen, Szittya-utca 4. számú egyemeletes
modern villa szabadkézből eladó.
Délután 2— 7-ig német kisasszony felvétetik. VI.,
Felsőerdősor-u. 12. Stiassny Zoltánné.
V alam i elhelyezést kér hittestvérünk. Könnyebb
munkát vállal bárhol. Cime : özv. Vecsei Jánosné, Buda
pest, VI., Andrássy-út 12. félemelet.

M agaslati levegőn olcsó ellátás keresztyén úri tiszt
viselő családnál, Magas-Tátra aljén. Késmárkon. Bőveb
bet dr. Kiszelyné Aradi-utca 40. Hétköznapon 3 —4-ig.

1927. október 2.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé" Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — F e le lő s: Fekete Géza*

