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A belső lámpás.
(Máté ev. VI. 2 2 -2 3 .)

testnek lámpása a szem: ez
a mondat megérteti velünk
azt, hogy világosságra van
szükségünk e földi életben
való minden útainkhoz. Jó
és járható ösvényeket mutat
nekünk, összeköti belső világunkat a külső
világgal, rávilágít olyan dolgokra, melyek
boldogságunkhoz, de olyanokra is, melyek
romlásba és veszedelembe vezethetnek.
Nemcsak testi dolgokat mutat nekünk
ez a lámpásunk, hanem lelkieket is. Fénye
és kifejezése belülről jö n : elárulja azt is,
hogy milyen lélek lakik bennünk, milyenek
vagyunk, mennyit érünk földi vándorlásaink
útjain. Nemcsak a testnek lámpása a szem,
hanem a léleknek lámpása is. Mily tiszta
és nyugodt a kis gyermek szeme, mikor
még bölcsőjében fekszik. . . Milyen meg
győző ereje van a becsületesség tekinteté
nek vagy az ártatlanságnak a még rom
latlan lélek mélyiről. . . Milyen meleg fénye
van egy jóságos és résztvevő ember sze
mének, milyen más kifejezése van az irigy
kedő vagy kapzsi lelkű szem eknek... Mi
lyen más az imádkozó gyermek és a ká
romkodó ember szeme . . . Mily nyugtalan

a bűnét érző, de leplezni akaró tekintet. . .
Gondold azért meg, hogy lelki életünk
minden dicsőséges és minden nyomorúsá
gos titka éppen úgy meglátszik lelkünk
tükrén keresztül, mint ahogy a világos
szobából kis résen át is kilátszik a sötétbe
a benne lévő világosság. A benned lévő
világosságnak is világosságnak kell marad
nia I Jó vagy? Ilyenkor szemedben mindig
mégvillan a lámpás fénye, kigyullad benne
a belső világosság. Szíves, okos, segítő
tanácsot adsz valakinek ? lámpást viszel
előtte homályos útjain. Valahányszor őszinte,
meleg szívvel érzesz mások iránt, vala
hányszor becsületesen, hívő szívvel támo
gatod mások gyengülő hitét, valahányszor
keresztyénhez illő módon beszélsz és adsz
példát, mindannyiszor olyan a lelked, mint
a kivilágított otthon, melynek ablakán át
az előtte elmenő egy pillanatra belát s be
vágyik annak meleg fényibe. . . Meglásd
azért, hogy a világosság, mely benned va
gyon, sötétség ne legyen . . . felelős vagy
életed világosságáért, felelős vagy homá
lyosságáért s mindazokért a hatásokért, me
lyeket úgy az egyikkel, mint a másikkal
gyakorolsz szeretteidre és embertársaidra.
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Belső életünk.
(Dr. Raffay Sándor püspöki jelentéséből.)

(4)

Belső életünk ma sajátságosán ellentétes
képet mutat. Egyrészt elrettent az egyház élő
fájáról lemáló sok száraz gally, akik mint hitehagyók vagy mint reversalis adók szomoritják
az egyház Urának a lelkét. Elszomorít az a
sok gyümölcstelen élet is, melyet lelkészeink
és tanítóink nagy része eltölt úgy, hogy utánuk
semmiféle eredmény nem marad. Általában
fájdalommal illet az a szomorú látvány, hogy
a legtöbb gyülekezetünk legfölebb ha öröklött
kincseit tartja meg, de az evangélium örökké
élő fájáról új alkotások csemetéibe egyetlen
rügyet bele nem olt. Sok helyen már vissza is
fejlődik az egyház és annak minden intéz
ménye, mert mint a gazdátlan kert, nélkülözi a
gondviselő szeretet áldozatos munkáját. Én az
egyházért remegő féltés esedezésévet kérem
kerületünk lelkészeit, tanítóit, felügyelőit és presbytériumait, hogy az egyház építésének és erő
sítésének, valamint az egymást is óvó vigyázás
munkáinak elhanyagolt mezején szorgosabban
forgolódjanak s ahol még ma sincs belső
misszió, ott a munkát sürgősen vegyék fel,
hogy az Ur szőllője minél gazdagabb legyen
gyümölcsökben. Hogy mi történt a belső misszió
terén, arról a kerületi missziói bizottság és a
Luther Szövetség, valamint a lelkészegyesület
jelentései fognak beszámolni. Én általánosságban
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Dolgozó evangélikus ifjúság.
Aki az „Evangélikusok Családi Lap“-ját
szorgalmasan olvasgatja, annak föl kellett, hogy
tűnjék az „Iskola, a Biblia és a Toloncház“
címen irt rövid kis történet. Igen, ez igazán
ritka történet, hogy az evangélikus tanulók olyan
szép kis körben csoportosuljanak, amint azt ott
olvashattuk.
A fővárosi iskolákban az evangélikus
tanulók kevesen vannak. Az Eötvös József
reáliskolának igen kedves és meleg viszonyban
levő evangélikus tanulóköre van.
Aki a fönntnevezett kis történetet elolvasta,
azon valami érzés vett erőt és szinte hihetet
lenül gondolt arra, hogy valahol a fővárosban
egy nagy iskolának kicsiny termében van egy
evangélikus osztály, amely vallásáért él és dol
gozik. Kedves lelkipásztoruk vezetésével egy
olyan társaság alakult ki, ahol tisztán a jóság
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csak annyit jegyzek meg, hogy ha valahol, úgy
az egyházi életben nem szabad egy pillanatra
sem szem elől téveszteni e két szót: imádkozz
és dolgozz. Az imádságos és munkás élet disz
és jutalom önmagában is.
Szinte általános már az a nézet, hogy csak
az új zsinat teremthet majd köztünk új életet.
A megváltozott életviszonyok számára, azt
mondják, a régi alkotmány köntöse már szűkös,
a szabadosabbá fejlett élet számára a régi
rend már szegényes. Én is bizalommal várom
a zsinat megnyílását, mert minden kívánatos
és értékes előttem, amitől egyházunk megerő
södését remélhetjük. Nem hallgathatom el azon
ban azt a meggyőződésemet, amelynek megszivlelésére különösen nagy súlyt helyezek,
hogy az egyetemes keresztyénség történelmének
tanulsága szerint az életet új törvény vagy új
alkotmány csak akkor változtathatja meg, ha
azt is áthatja a megujhodott lélek tavaszi lehellete. Az új zsinatnak csak akkor lesz áldá
sos az eredménye, ha annak minden alkotását
a Szent Lélektől ujjászült hivő lelkek egyház
szerető buzgalma és jövendőbe néző bölcses
sége irányítja. Ennek előfeltétele pedig az a
lelki egység, és az az evangéliumi szellem,
melynek megtartására és ápolására egyházkerületünk minden egyes tagját szeretettel és
bizalommal kérem.
Örvendetes jelenségül említem meg, hogy
az elmúlt közigazgatási esztendő folyamán az
és szeretet uralkodik. Ennek a kis társaságnak
pedig már szép munkája van. Fáradozásaikból
és szeretetükből ma már a „Gyűjtőfogház"
evangélikus rabjai 14 kis bibliát forgatnak, amely
az evangélikus diákok szeretetét, Isten igéjét
hirdeti. És ez az üdvös munka tovább folyik.
Most a „Csepeli" evangélikus templomépítés
javára 24 pengőt küldöttek, hogy a templom
mihamarabb hirdesse Istennek igéjét. Ez a nagy
szeretet megvolt és meglesz velük és ezzel a
szeretettel és kitartással mennek a munkára.
Ha valaki csüggedni kezd, eljön a várvavárt hittan óra, mely új erőt ad a csüg
gedő lelkének. Igen ez dolgozni akaró evan
gélikus magyar ifjúság, mely él és dolgozik
hitéért.
Ha minden evangélikus ifjúság ilyen sze
retettel, kitartással és egyháza iránti köteles
séggel fogna össze és dolgozna, volna erős
evangélikus ifjúságunk. Egyházunk pedig bátran
nézhetne küzdelmei elé.
—kgy —
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úgynevezett szektáskodás nem keserítette egy
házunk életét és hogy e bántó és kellemetlen
jelenséggel szemben egyházközségeink legtöbb
jén bibliai órákat tartottak. Kétségtelen, hogy
a Bibliával való foglalkozás és a hívek lelki
szükségletének minden irányú kielégítése nem
csak a szektáskodás ostromát hárítja el, hanem
egyúttal az egyházépités legalkalmasabb eszköze.
E cél szolgálatában áll az egyetemes
egyház intézkedése alapján bevezetett Biblia
vasárnap megtartása is, amelynek ünnepélyes
formában való, minél bensőségesebb kihaszná
lása egyházunknak feltétlenül javára szolgálhat.
Végtelen hátránya a mi egyházi életünk
nek az istentiszteletben való sokféleség. Ennek
a jelenségnek a megszüntetése érdekéből a
lutheránus világkonferenciához is nyújtottam be
indítványt. A magunk visszás állapotának meg
szüntetése érdekéből pedig javaslom : bízza
meg a közgyűlés a kerület belmissziói bizott
ságát, hogy a magyar evangélikus egyházban
szokásos istentiszteleti formákról átnézetes ki
mutatást készítsen és azok egyöntetűvé tétele
dolgában tegyen véleményes javaslatot. Hiszem,
hogy ezzel sok visszásság megszűnik és sok
áldás hárul egyházunkra.
Uj egyházközségünk is alakult Komádiban,
ahol a református egyházból csaknem ezer
ember lépett ki s ezek közül a felnőtteket
számítva 500 főnyi sereg a mi egyházunkhoz
fordult azzal a kéréssel, hogy vegyük fel őket.
„Azért jó evangélikus vagyok"
— mondod ; igaz, hogy :
egész éven át templomunkban nem látunk;
' az Ur asztalához konfirmálásod óta nem
járu ltál;
egyházi gyűléseinken, összejöveteleinken
nem veszel részt;
házasságkötéskor nem a magad temp
lomába m égy;
gyermekeidet imádkozni nem tanítod, nekik
jó példát a hithűségre nem mutatsz;
egyházi adódat csak kényszerítésre fizeted;
szegényeink segélyezésére soha egy fillért
nem áldozol, erre nem is gondolsz;
hitrokonaid érdekében semmi szívességet
nem teszel;
ugyan kérlek, nem mondanád meg, hogy
mindezeken túl miben is vagy te „jó evan
gélikus ? “
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mert ha nem, akkor más keresztyén egyházba
lépnek be, de a református egyházban meg
maradni semmiképen nem akarnak. Bármeny
nyire fájlaljuk és helytelenítjük is az egyházak
ból való tömeges kilépéseket, bármennyire
igyekeztünk is a komádii atyafiakat apáik
egyházában való megmaradásra bírni, a hivek
hajlíthatatlansága arra kényszerített, hogy a
kilépetteket megszervezzük és az evangélium
számára megtartsuk. Az így alakult missziói
egyház gondozásával Kirchknopf , Gusztáv dr.
kér. lelkész irányítása mellett Kimer Gusztáv
segédlelkészt, a békéscsabai főgimnázium helyet
tes vallástanárát bízta meg. A gyülekezeti élet
Komádiban igen eleven, a rend példás, a
buzgóság áldozatos és már a templom-építés
is folyamatban van. Mi nem kerestük a komádii
híveket, ők kerestek és kényszerítettek minket,
hogy gondozásukat Isten nevében felvegyük.
Legyen meg Isten akarata, munkánkon pedig
Isten áldása.
Az egyházi élet örvendetes fellendülését
mutatja a reformáció emlékezetének széliében
való megünneplése. Ma már alig van gyülekezet,
amely nem október 31-én tartaná meg a refor
máció ünnepét. A budapesti ünnep szamára
pedig még a Vigadó nagyterme is szűknek
bizonyult és a hivek ezrei maradtak ki nem
csak onnét, hanem a hamarosan megnyitott
deáktéri templomból is. Ez alkalommal Ohlemüller Gerhardt dr. hálára kötelező módon és igen
épületesen szólaltatta meg közöttünk a németországi testvérek velünk ünneplő lelkét. Az
ilyen alkalmakon, de a közönséges istentiszte
leteken is mindenütt állva énekeljük már Luther
énekét, amely egyúttal evangélikus hitvallásunk
nak is kifejezője. Kevés önmegtagadás kellene
hozzá, hogy az Erős várunk szövegét és dal
lamát valamennyi gyülekezetünkben egyformásítsuk. Ennek a célnak elérését bizonyosan
döntőleg fogja befolyásolni az az énekeskönyv,
melyet a pesti magyar evang. egyház készül
kiadni- hangjegyekkel és liturgikus formulákkal.
Az egyházi élet örvendetes fellendülésének
kétségtelen bizonyítékai az egymásután emel
kedő templomok, a székében megújuló egyházi
épületek, az újból megszólaló harangok és a
lassanként mindenütt megújuló orgonák.
Igen örvendetes, hogy a szarvasi Luther
árvaház hat tanteremmel és egy tanítói lakás
sal is ellátott épülete már a befejezéshez közele
dik. Olyan alkotás ez, amellyel maradandó emlé
ket emel a szarvasi egyház önmagának. (Folytatjuk.)
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Meghalt Góbi Imre.
Szeptember 28-án a Stefánia-úton hirtelen
rosszul lett és nehány perc múlva meghalt Góbi
Imre, a budapesti evang. főgimnázium nyug.
igazgatója, a kiváló pedagógus és író. Az utóbbi
években érelmeszesedés kínozta s magas korá
ban — 81 éves volt — valószínűleg ez okozta
halálát. Neve a magyar iskola-ügy és a magyar
irodalom történetében fenn fog maradni, halála
nagy veszteség a magyarhoni evang. egyházra,
melynek életében az utolsó évekig tevékeny
szerepet töltött be. 1846. december 1-én szüle
tett Hódmezővásárhelyen, itt végezte a gimná
ziumot, Eperjesen 3 évig theológiát hallgatott,
majd H/2 évig Jénában bölcseleti, irodalmi és
történeti előadásokat, a német tudományosság
legkiválóbb képviselőitől (Kuno Fischer, Fortlage).
Hazatérve 1872— 1884-ig a pozsonyi és soproni
evang. lyceumokban a magyar nyelvi és törté
neti tanszéknek volt tanára. 1884-ben a buda
pesti evang. főgimnázium választotta meg tanár
nak, 1896— 1909-ig annak igazgatója volt. Tanári
és igazgatói működésének 25 esztendeje alatt
ez az intézet az ország legelső középiskolái
közé emelkedett, a miben a kiváló tanári kar
mellett kétségtelenül neki volt igen nagy érdeme.
Góbi Imrének köszönhető, hogy 1904-ben a
Deák-téri szűk és célszerűtlen épület helyett a
mai tágas, modern hajlékot nyerte az iskola a
Városligeti fasorban, előkelő körzetben. Született
igazgató volt, kitűnő emberismerő, úri modorá
val, imponáló fellépésével, a tanári testület és
az egyházi képviselőtestület tanácskozásaiban
mindig diadalra tudta vinni életrevaló terveit.
Magyar nyelvi és irodalmi kitűnő tankönyvei a
magyar középiskolák több nemzedékébe oltották
bele az eszményi lelkesedést, a hazafias szellemet.
Értékes munkát végzett hosszú évtizedeken
át, mint a magyarhoni evang. egyetemes egyház
levéltárosa. 1909-ben az általa teremtett LutherOtthon igazgatója lett, mely a protestáns főisko
lai hallgatóknak internátusi ellátást adott. Nagy
csapás érte Imre fiának halálával, aki a szerb
harctéren esett e l ; apai fájdalmát egy gyönyörű
elégiái hangú költeményben fejezte ki, mely annak
idején az „Új Idők“-ben megjelent és nagy hatást
keltett. Az irodalommal, költészettel már régeb
ben foglalkozott, első verse 1879-ből való. Több
versét és novelláját Gyulai Pál közölte az elő
kelő „Budapesti Szemlé“-ben. Közvetlen halála
előtt még az a nagy öröm érté, hogy a buda
pesti evang. gimnázium volt növendékeinek
egyesülete kiadta verseit egykötetbe gyűjtve

„Csak szálljatok“ címen. Az ünnepi lyra orgona
hangján szólaltat meg egyéni és közérzéseket,
de a komoly jeleneteket is olykor aranyos hu
mor derűje ragyogja b e ; méltó tanítványa Arany
Jánosnak, kinek szelleme és formatökéletessége
hatja át, különösen a gyűjtemény régi darabjait.
Szeptember 30-án d. u. 4 órakor volt a
temetés a farkasréti temetőben. A gimn. ifjúsága
zászlói alatt vonult ki. Az egyházi hatóságot
dr. Raffay Sándor püspök, dr. Haberern J. Pál
közös felügyelő, dr. Németh Ödön és dr. Zimmermann Ágost iskolafelügyelők, az egyetemes
egyházat Kúthy Dezső főtitkár képviselte, de az
ismerősök és jó barátokon kívül a volt tanít
ványok közül nagyon sokan jelentek meg a
kegyeletes búcsúra. Az egyházi szertartást Ke
mény Lajos lelkész végezte, Lukács ev. 12. 48.
alapján méltatva az elhúnyt munkásságát az
evangéliumi nevelés terén s méltatva azt a
keresztviselő türelmet, mellyel veszteségeit hor
dozta. Szép és meleg szavakkal búcsúzott el
tőle a volt tanítványok nevében Glatz Erich.
A gimn. énekkar befejező éneke után a sírhoz
kisértük a koporsót, hol dr. Hittrich Ödön fő
igazgató a következő megható szép búcsú
beszédet mondotta:
Tanári Testületünk iskolánk ifjúságával
együtt ide vonult ki ma, hogy megadja a vég
tisztességet iskolánk érdemes volt igazgatójának,
Góbi Imrének, akinek intézetünk életében annak
idején oly jelentékeny szerep jutott. Az ő érde
meit mindenki ismeri és azoknak elsorolására
a nyitott sírnál már nincs is idő.
Harminchét évig állott az evangélikus tan
ügy szolgálatában. Gyászunkban fájdalommal
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osztoznak sokan olyanok is, akik most távol
vannak. Osztozik velünk a gyászban az Evan
gélikus Tanárok Országos Egyesülete, osztozik
velünk a pozsonyi és a soproni nagy múltú
evangélikus líceum is, hol együtt 12 évet töltött
lelkes munkásságban. A 37 évi tanári és igaz
gatói munka után nyugodt, derűs öregséget
érdemelt volna és e helyett mit kapott? Szen
vedést és nélkülözést! Mit ő keresztyéni türe
lemmel viselt el, mert élete alkonya egybe esett
hazánk összeomlásával s a haza tragédiájának
minden nagy fájdalmát átélte az ő öreg nap
jaiban.
Testi szemeinkkel most azt látjuk, hogy
két koporsó találkozik; a hős fiúé s a sokat
szenvedett apáé. De lelki szemeink vigasztaló
vallásunk szent tanítása szerint azt látják, hogy
két lélek találkozik most a boldogok honában,
a hős fiú és a szerető apa. Vergilius Aeneisében mikor Anchises fiával Aeneasszal találkozik
az eliziumi mezőkön, e szavakkal fogadja sze
retett fiát: Quanta per aequora vectum accipio!
Mekkora tengereket jártál be, míg most viszont
látlak! A hős fiú is így szólíthatja meg most
szeretett atyját a boldogok honában: A fájdal
maknak mekkora tengerét jártad be atyám, míg
most viszontlátlak?
ő k örvendeznek most mennyei boldogság
ban. Reánk pedig drága örökséget hagytak. A
fiú reánk hagyta az önfeláldozó hazaszeretet
örökké ragyogó példáját, az apa pedig reánk
hagyta tengerszenvedéseinek drágagyöngyeit,
az ő fájdalmas költeményeit, melyek mindenkit
mélyen meghatnak, mert hátterüket a haza nagy
tragédiája képezi.
Góbi Imrének emlékét, apáét és fiúét
egyaránt, kegyelettel fogjuk ápolni iskolánkban.
Az apát és fiát bánatosan üdvözöljük ez utolsó
pillanatokban. Pihenjetek csendben és békében,
örök mennyei boldogságban!
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HÍ RE K.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. október 9-én :
H ely

Óra

délelőtt
délutén

fél 10
Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
íi
Deák-tér (magyar)
6
10
Fasor (ifjúsági)
11
Fasor
Fasor
4
—
Fasor (német)
9
Kőbánya
Simor-utca 51.
11
10
Rékóczi-út 57.
fél 11
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
10
Váci-út 61.
10
Bécsi kapu-tér
11
Zichy-utca 7.
10
Horthy Miklós-út 27.
11

Lelkész neve

báró Podmaniczky Pál
dr. Kirchknopf Gusztáv
Sólyom Jenő
Rapos Viktor
Gaudy László
Kemény Lajos
—

Hudák János
Majba Vilmos
Morhács Márton
Késmérszky Lajos
Martony Elek
Rimár Jenő
Dr. Varsányi Mátyás
Mohr Henrik
Szabó Aladár

Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikál.
Okt. 16-án a magyarhoni missziói-egyesület kéré
sére missziói istentiszteletek lesznek, mely alkalommal a
Deák-téri templomban Hanzmann Károly soproni, a fasori
templomban Németh Károly lébényi, a Gyarmat-utcai nor
vég imaházban Ligeti Ede sajókazai lelkész prédikál.

Tiltakozás a budapesti Luther- és Kalvinszobor ellen. A budapesti kath. egyházközségek
központi tanácsa hétfőn tartotta első ülését,
amelyen Mészáros János prelátus kanonok el
nökölt. Az indítványok során kimondották, hogy
a tanács helyteleníti, hogy ha más vallásfele
kezetek ülésein kath. egyház ellen intéznek
támadásokat. — Mi katolikusok, — mondotta
az indítványozó — mindig tiszteletben tartjuk
nagynevű hercegprímásunk felhívását: „Keresz
tények egy táborba!" Állandóan óvakodtunk
attól, hogy bármely más vallásfelekezet belső
ügyeibe avatkozzunk, vagy róluk kritikát gyako
roljunk! Ezek után egyhangúan elfogadták azt
az indítványt, amely szerint tiltakoznak az ellen,
hogy a Deák-téren Luther Márton, a Kalvintéren pedig Kálvin János szobrát felállítsák.
Tiltakoznak az ellen, hogy bármely felekezet
alapítóinak vagy hitújítóknak szobrát nyilvános
téren helyezzék el, mert bár helyeslik, hogy
vallásfelekezetre való tekintet nélkül, az ország
nagyjainak és a főváros érdemes polgárainak
nyilvános tereken emléket állítsanak, nem soroz
hatják ide idegen országok fiait, akiknek tevékeny
sége hazánk és a főváros lakosságának egye- .
temére nem irányul. Erre egyelőre röviden csak
azt jegyezzük meg, hogy mink sem szeretjük, ha
más felekezetek ülésein támadásokat intéznek
ellenünk, — annál kevésbbé, ha olyan dologgal
kapcsolatban, amihez semmi közük nincsen.
A közös felügyelő fogadó órája. Dr.
Haberern J. Pál a magyar és német testvér-
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egyházak közös felügyelője hivatalos órát tart
minden hét keddjén d. e. 10— 11-ig a püspöki
hivatalhoz tartozó irodában, IV. Deák-tér 4. II.
emelet.
A Deák-téri magyar lelkészi hivatal új
telefon szám a: Teréz 285—06.
Az iskolabizottság f. hó 4-én tartott ülésén
örömmel vette tudomásul, hogy a beiratkozások
végeredménye összes iskoláinkban emelkedést
mutat, az evang. növendékek arányszáma újból
növekedett s hogy a tanítás minden iskolánkban
zavartalanul folyik.
Könyvet betegeinknek! Akik voltak már
betegek, tudják, mit jelent napokon, sőt hóna
pokon át feküdni . . . Az emberi lélek soha sincs
olyan kedvező állapotban a komoly és vallásos
érzések és gondolatok befogadására, mint mikor
a teste beteg. A kórházi betegek a látogató
lelkésznek állandóan könyörögnek Bibliáért és
könyvekért. Honnan ? Miből ? Soknak annyija
sincs, hogy a messze faluban lévő rokonait
értesítse arról, hogy kórházba került . . . Egész
séges testvérek, mindenkinek lehet egy-egy ki
olvasott könyve, régebb keletű Bibliája, Üjtestámentuma, — halljátok meg a kérő szót, küld
jétek a „Szent István“ és „Telepi-úti“ kórházak
evangélikus betegei részére Bibliát, vallásos,
vagy bármily komoly tárgyú könyvet. A betegek
hálája lesz a köszönet érte! Itt mondok kö
szönetét a Luther Naptár kiadójának: özv.
Hetvényi Lajosné úrnőnek, aki az 1927-es nap
tárból 50 (ötven) drb-ot (80 P. !) volt kegyes
adományozni. Szuchovszky Gyula vallástanár
az említett kórházak gondozója, (Bp. VII., Dembinszky-u. 33 III. 31.)
A fasori ifjúsági Luther kör bibliaórája
és ezzel kapcsolatos heti összejövetele f. hó
8-án szombaton este 6 órakor kezdődik a fasori
lelkészi hivatalban. VI. Felsőerdősor 5. II. 17.
Ettől kezdve minden szombaton d. u. 6 órakor.
A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelés: Krisch Jenő László, Niederkirchner
Katalin, Havas Ervin Sándor, Agócs Imre, Szap
panos Anna, Behán Magdolna Ibolya. — E sketés:
Dr. Keil Lóránt ref.—Faber Gabriella ev., Katona
Zsigmond ref.—Egey Anna ev., Kozáry József
Aurél ev.—Rozmán Etelka rk., Simon Dániel
ev.—Matasdi Mária ev., Kovács György rk.—
Dékány Zsófia ev. — Tem etés: Polgár József
18 napos, Prehauser Károly 65 éves, Gerlay
Vilmos 83 éves, Korbényi Irma 22 éves. —
A d om án y ok : Dr. Reiszky Károlyné szegényeknek
40 P, Ozsgyányi, Zsuzsánna egyh. fenntartásra
6 P, u. a. Ev. Árvaháznak 10 P, özv. Skitta
Mártonná egy Biblia.
A fasori templom családi hírei. Keresztelés:
Sárfi Erzsébet, Obert Katalin, Provaznik Emília,
Szivák Irén.— E sketés: Krizsán János—Körmendi
Julianna, Tóth György—Hromada Ilona, Schmidt
Gyula—Einhardt Margit, Maczuch Lajos—Vojtek
Anna, Szabó János—Maczuch Judit, Fodor Pál
— Maczuch Paulina. — Tem etés: Vozár György

1927. október 9

6 éves, Góbi Imre 81 éves, özv. Francziszti
Józsefné 77 éves, Piringer Mihályné 55 éves,
Diettel Ferenc 70 éves, Pálinkás Hedvig Ó
hónapos, Kurzweil Ernő 46 éves korában.

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok. Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
A Deák-téri lelkészi hivatal október 4-én
költözött be 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.)
Kisgellérthegyen, Szittya-utca 4. számú 'egyemeletes
modern villa szabadkézből eladó.
Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Hittestvéreink szives támogatását kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-u ca 66.

3927. október 9.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: Fekete Géza.

