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de élő erő bennem, ez vágyakozik min
den széphez, jóhoz, ez álmodja vissza
(Máté ev. XXII. 3 5 -3 8 .)
elveszített szárnyait, ez néz a múlandó
kkor lehetek csak igazi földön túl az örökkévalóság rejtelmei
ember, Krisztust követő közé: csak a kk or lehetek igazi ember,
igazi keresztyén, ha nem ha egész telkem m el is szeretni tudom őt.
csak mondom az Istent
Es ez még mindig nem elég. Nem
mennyei. Atyámnak, de csak szíyem és lelkem vágyódására kell
érzem is ezt egész szí hallgatnom, hanem világosan és komo
vemmel, telkemmel, elmémmel. Ha, mint lyan tudnom is kell azt, hogy ez a nagy
vaiami nagy szívet, erzem ot dobogni es eltető torras, ez az éiö és szerető szív
mindenben, mindig és mindenütt és ha valóban az, amit Jézus tanított róla:
felfedezem magamban azt, hogy e foly örök szeretet, jóság, bölcsesség, irgalom,
ton élő, mindig dobogó szív iránt ellen tehát teremtő és korm ányzó Istenem.
állhatatlan vonzódással vagyok, hogy Egész elmémmel is szeretnem kell őt.
ennek a mindenütt megdobbanó szívnek Testi és lelki érzéseimet és elmém min
mindjobban a közelébe szeretnék jutni, den tudását át kell hatni annak a bizo
hogy valamiképen ennek a mennyei nyosságnak, hogy ez a z egyetlen és
Atyának ki szeretném mutatni, hogy örökkév aló Isten szeret engem és szeret
gyermekének érzem magamat, tehát ha mindenkit, jót és szépet akar, boldogítani
szívemet mindig felé fordítom, mint a és jobbítani a k a r minket és ezért kell,
tányérvirág a fényes nap felé . . . vagyis kell, hogy minden érzésem m el és gon 
egyszóval: ha szeretem őt életem teljes dolatom m al szeretetet érezzék iránta,
hálád atosság áv al, ha ezt a szerető szí egész elm ém m el is szeressem őt.
Ha szétnézek a földi életben, hol
vet egész szívvel szeretem, — a kk or
emberi szívem dobog, ha szétnézek a
vagyok igazi ember.
De ez a föld nem örök hazám. Túl világmindenségben, hol halhatatlan lel
a felhőkön csillagokat lótok, tudom, hogy kem jön és megy és ha benézek elmém
arra más földek és világok vannak és legmélységébe: m indahárom helyen sze
hogy mindezek felett ugyanaz a mennyei retetet kell éreznem irá n ta . . . Csak a k 
Atya uralkodik, akinek képe és gyermeke kor jó em bernek lenni, csa k a k k o r lehet
vagyok itt a földön, — lélek vagyok az kötelességeket teljesíteni, fájdalm at és
ő leikéből, mert nem a testem és nem csalódást eltűrni, munkát, életet áldozni,
a bennem keringő vér az, ami többé em bertársainkat is úgy szeretni, mint
tesz, hanem a lélek, iez a láthatatlan, m agunkat, ha tudjuk az Istent szeretni!

Az első és nagy parancsolat.
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Belső életünk.
(5)

(Dr. Raffay Sándor püspöki jelentéséből.)
(Vége.)

Komoly mederbe térült a Luther szobor
tervének az ügye is. Folkusházy Lajos Buda
pest székesfőváros első alpolgármestere 500
pengőt juttatott hozzám azzal a kéréssel, hogy
a Luther szobornak a Deák-téri templom előtt
leendő felállítását országos gyűjtés megindítá
sával és bizottság alakításával kezdjük meg.
Amidőn ezért az adományért és a benne rejlő
egyházszeretetért hálás köszönetét mondok,
egyúttal kérem a kerületi közgyűlést, hogy a
Luther szobor ügyében a maga részéről is a
kerületi bizottságot alakítsa meg.
Nagyon kívánatos, hogy esetleges és to
vábbi félreértések vagy kilengések meggátlása
végett a mai közgyűlés a parochiális jogok és
a törvényes ellenőrzés határai dolgában is te
gyen határozott rendelkezést. Ez a kérdés a
budai egyház rádió-esete kapcsán követeli a
tisztázást, mely fellebbezés útján kerül a köz
gyűlés elé.
Maga a rádió kérdése felfogásom szerint
&
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az egyetemes egyház döntése alá tartozik, mert
nézetem szerint csak az egyetemes egyház en
gedheti meg az istentiszteletekben történő újí
tásokat és gyökeres változtatásokat. Minthogy
pedig az istentisztelet berendezésének és továbbí
tásának módja az egyetemes egyházat a maga
egészében érdekli, ezért kívánatos, hogy a rádió
kérdésében az egyetemes közgyűlés rendelke
zéséig semmiféle döntő lépés ne történjék.
Ugyancsak az egyetemes egyház elé tar
tozik a lelkészek nősülésének a kérdése is.
Ebben az ügyben a múlt évi egyetemes gyűlés
bizottságot küldött ki, melynek az a feladata,
hogy az elvi szempontokat és a gyakorlati ki
vitel módját javaslat formájában az egyetemes
gyűlés elé terjessze.
Minthogy már maga ez a kérdés is a fe
gyelmezés körébe tartozik, nem mulaszthatom
el, hogy erre a kiválóan elsőrendű szükségletre
rá ne irányítsam a közgyűlés figyelmét. Evan
gélikus egyházunk egész élete és szervezete
az öntudatos evangéliumi egyéniség önmagát
fegyelmező szabadmozgására és érvényesülé
sére van felépítve.
A kerület pénzügyi viszonyaira vonatko-

%

IMRE*
Csordultig volt boldogsággal
Ifjú szive, lelke . . .
N ehéz poggyász katonának,
D e büszkén viselte.
É des an y ja könnyein át
Felm osolygott r á ja :
K oszorú sán gy ere vissza
L elkem k a to n á ja !
Ellenséggel hogy kem ényen
F arkasszem et nézett,
Körülötte kis csapatja,
J ó m agyar v itéz ek :
Egyet villant, egyet dörrent,
Vér gyűlt h om lokára . . .
Sírhattok m ár apja, anyja,
Testvér, özvegy s árva.
*
G óbi Im rének, gimnáziumunk most elhunyt
nyug. igazgatójának verseit volt tanítványai kiadták. A
kötet cím e: „Csak szélljatok". Ebből közöljük mutat
ványnak ezt a szép költeményt. A kötet megrendelhető
a gimnáziumban és lapunk szerkesztőségében is.

Kihullott a kard kezéből,
N ém a lett az ajka,
S óh ajtásba foszlott széjjel
A z utolsó „Rajta!"
Á gyú dörgés m orzsolta szét
V égső sóhajtását,
M ennybe szálló tiszta lelke
Szárnya suhanását.
Csata után hű bajtársak
K örülállták sírva,
Eltem ették honi földbe,
Egy katonasírba.
Tem etésre kigyulladtak
Gyertyái az égnek,
A nagy foltjam m orm olása
A halotti én ek . . .
Nem bírok a könnyeim m el,
Meg ne ítéljétek,
Z okogástól ha elcsuklik
A sirató ének.
Öreg em ber sírás nélkül
Meg hogyan is állja ?
Ósz fejének, ha porba hull
D rága koron ája ?
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zólag, nagy általánosságban csak annyit kívá
nok megjegyezni, hogy az államsegélynek a
múlt évi egyetemes közgyűlésen kimondott
aránylagosabb felosztása most jut kivitelre. Eb
ből azt a reménységet merítem, hogy a szór
ványok gondozására és a missziói pontok ren
dezésére, az eddiginél több anyagi áldozatot
hozhatunk s egyházkerületi tisztviselőink meg
felelőbb díjazásáról is gondoskodhatunk.
Végül egy nagy és emlékezésre minden
képen méltó történelmi eseményről kell meg
emlékeznem. Szülővárosom, Cegléd mindkét
protestáns egyháza szeptember 18-án ünnepli
meg az első ceglédi evangélikus egyház meg
alakulásának négyszázados évfordulóját. Ezt az
alkalmat mindkét egyház püspöke arra fogja
felhasználni, hogy a közös isteni alapon, közös
sorsban közös célért eltöltött múlt és a szent
munka folytatását követelő jövő nevében a há
lás ünneplés keretei között egymásnak testvér
jobbot nyújtson. Ezt az évfordulót egész kerü
letünknek, sőt egész egyetemes egyházunknak
is meg kell ünnepelnie. A magyar reformáció
igazolható kezdetei mellett nem mehetünk el
anélkül, hogy hálával ne emlékezzünk meg az
evangélium Urának mindezideig megtartó szent
segedelméről, az evangélium küzdő hőseinek
példás megállásáról és az ezekben rejlő komoly
elkötelezésről. Nekünk ez alkalomból nyílt val
lást kell tennünk e nehéz időkben is megálló
hithűségünkről. Úgy legyen és nyugodjon meg
rajtunk Istennek áldása, amint becsületes hű
séggel megtartjuk és diadalra segítjük őseinktől
öröklött legdrágább kincsünket, az evangéliu
mot ! Javaslom, keresse meg a kerület az egye
temes egyház közgyűlését, hogy miután a Luthe
ránus Világkonferencia elnöksége éppen a re
formáció évfordulója idején köztünk tartja majd
tanácskozásait, ezt a kiválóan kedvező alkal
mat használjuk fel a magyarhoni reformációnak
jubiláris megölésére is.
Legyen az Úr áldása rajtunk mindnyájun
kon, akik lelkünk igaz buzgóságával és hűsé
gével szolgáljuk az Urat és az Ő szent és egye
dül üdvösségre vezérlő evangéliuma által mun
káljuk a lelkek egységét és az Isten dicsőségét.

Sok az árva.
A Protestáns Orsz. Árvaház kapuján na
gyon sok árva kopogtat bebocsátást kérve
abban a boldogító hiszemben, hogy a szeretet
hajlékában menhelyet talál. Nagyon soknak
csalódottan vissza kell térnie — némelyiknek
talán az utcára — ahol belőle a társadalom
nak ellensége válik. Szegény evangélikus, sze
gény magyar árvák, fáj a lelkűnknek, hogy
szeretet erejénél fogva rajtatok nem segíthetünk,
jól tudjuk, hogy minden egyes visszautasítással
gyengítjük nemzetünk törzsfáját, de sem ele
gendő férőhelyünk, sem anyagi erőnk nincsen,
hiszen egy-egy árvának évi fenntartása 480 pen
gőbe kerül. Sok az árva, kevés a megértő szív.
Az árvaház jelenleg 130 árváról gondoskodik
kellő fedezet nélkül, bízva a jó Isten segítségé
ben és a nemesszívű emberbarátok fenkölt
gondolkozásában, cselekvésben megnyilvánuló
hazaszeretetükben. Zsúfolásig megtelt az árva
ház és ennek ellenére sem zárkózhatunk el
egyes tragikus esetek kényszere folytán újabb
felvételektől. Ilyen kényszerhelyzetbe jutottunk
a minap is. Elhalt az édes atya, a mostoha atya
elhagyta a családot, az anya megőrült, meg
akarta ölni 3 gyermekét. A rendőrség a 7 hó
napos és 5 éves két gyermeket elhelyezte a
Gyermekmenhelyben, magára maradt kenyér
nélkül, egyedül állóan a 14 éves leány ebben
a nagy, bűnös városban, aki osztályának egyik
legjobb, dicséretes magaviseletü tanulója. Ilyen
kor az árvaházra, mint mentsvárra, apellálnak.
Az árvaház nem okoskodott, keblére fogadta a
szerencsétlen leányt. Mentsük meg a magyar
gyermekeket, míg nem késő. Ne feledjük, hogy
az egyik állami leányjavitó intézetben 400 ser
dülő leány van letartóztatva bűnbeesés miatt.
Lelket megrendítő, szivet megrázó szám ! Szá
nalomra méltó magyar leányok! Az ok első
sorban a társadalomban keresendő.
Árvaházunkat bővíteni kellene, hogy nem
zeti és egyházi kötelességének eleget tehessen.
Mostani hajléka ezelőtt 50 évvel épült fel Kochmeister Frigyes báró, az árvaegylet elnöke, ide
jén, az építési költségeket három év leforgása
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Külföldi hírek.

alatt gyűjtötte össze a lelkes báró. Abban az
időben a szeretet és áldozatkészség virulóvá
növelte az árvaházat. A világháború óta gyö
keresen megváltoztak az életviszonyok, meg
változott az emberek mentálitása, aminek követ
keztében az árvaház válságos anyagi helyzetbe
sodródott. Fennállása csudaszámba megy.
Az árvaház eddig 68 évet élt; nevelt a
hazának, a társadalomnak és az egyháznak
sok-sok derék férfit és nőt, akik közül számosán
a közélet kiválóságai közé tartoznak, azért joga
van zörgetni a szívek ajtaján és megkérdezni:
ezt tettem a magyar jövendőért, hát te mit te
szel én érettem? Minden adomány könnyet töröl,
minden adománnyal a haza oltárán áldozunk.
Illllllllll!ll!lllllllllllllllllll!llllll!ll!ll!lll!lllllll!llllllllllll!llllllll!ll!llllllllll!ll!llllllllllllll|!lllllllllllllllllll!lllll!lll

Klebelsberg kultuszminiszter a
felekezetek közti békességről.
A makói ref. egyház új polgári iskoláját
gróf Bethlen Istvánról nevezte el. Ennek az új
iskolának múlt heti felavatásakor gróf Klebels
berg Kunó kultuszminiszter beszédében többek
között a következőket mondta :
— Az ország már lábbadozik, de minden
baj még nem múlt el egészen. Ne felejtsük el,
hogy lábbadozó országnak elsősorban békes
ségre van szüksége. Tartsuk távol a társadalmi
ellentéteket, különösen a felekezeti ellentéteket.
Okultunk a múltból, s békességben akarunk
egymással élni. Békességre van szükség a fele
kezetek és az egyházak között, de a haza hely
zete ma olyan súlyos, hogy a békességen túl
összefogásra is kell törekedni. Ennek az új
iskolának megalkotásában szimbólumát látom
az egyház és az állam összefogásának.
Munkás és áldozó hazaszeretetre csak
akkor leszünk képesek, ha művelődésünket
hitvallásos, erkölcsös alapokra fektetjük. Fö
vényre alapítja a kultúrpolitikus a haza műve
lődésének Eiffel - tornyát, ha az alapokat nem
a vallás és erkölcs pilléreire építik.

Az Egyesült Államokban kb. 600 egyházi
lap van. Ezekből 160 r. kath., 22 zsidó, a többi
protestáns jellegű. E lapok nagy része hetenként
jelenik meg főként, csak Amerikát érdeklő tar
talommal.
A usztria evangélikus statisztikai adatai a
következők: az elvett nyugotmagyarországi gyü
lekezetekkel együtt van összesen 120 gyüleke
zetük, melyeknek együttes lélekszáma 257,091.
Érdekes a kitérés-betérési adatokat összehason
lítani: 1919-ben betért 5954, kitért 668, 1920-ban
6409 be, ki 785, 1921-ben be 6423, ki 988,
1926-ban be 4255, kitért 2179.
Az upsalai egyetem szeptember 15-én
ünnepelte 450 éves alapítási és fennállási év
fordulóját.
Berlinben az a miniszteri nyilatkozat rémitgeti a háziurakat és lakókat egyaránt, hogy
1935-ig a mai lakásviszonyokon nem tudnak
változtatni.
Berlinben most nyílt meg az első esti
gimnázium. Az iskola teljesen az amerikai min
tára rendezkedett be, s úgy tervezik a dolgot
közoktatási szakemberek, hogy ez az iskola öt
évfolyamot állít fel s ennek az elvégzése bárkit
az egyetemek látogatására jogosít fel.
Ifjúsági világnap lesz 1931-ben Északamerikában. Két heti konferenciára fogják össze
gyűjteni a világ ifjúságát és vezetőségét, hogy
a mai vallási egységesítő törekvéseket így is
szolgálják. Ez különben az első eset, amikor
európai csoportok Amerikába átrándulnak.
Strassburg e hó szeptemberére várta a
r. kath. Caritas nagy egyesületét kongresszusra,
amelyet súlyos és váratlan politikai okok miatt
le kellett mondani. Lehetetlennek látszott, hogy
egy ilyen gyűlésen a nagynevű német r. kath.
püspökök ne juthattak volna szóhoz és tiszte
lethez, s ezt a gyűlés összehívói pedig nem
óhajtották.
Billot francia kardinális az „Action Francaise“ ellen megindított római mozgalom miatt,
rangjáról lemondott s kardinális kalapját vissza
adta. Száz év óta ez a második eset, hogy
kardinális lemondott.
Franciaországban is megalakult már a
holland és német mintára a „Szülők tanácsa",
melynek kötelessége a társadalomban azt az
irányt érvényesíteni, hogy] a gyermekhez első
sorban a családnak van joga s csak másod
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sorban az államnak. Követeli a „Szülők tanácsa
azt a jogot is, hogy ő dönthessen arról, hogy
a gyermekek számára melyik iskola a legalkal
masabb és hogy állandó vallástanitásban legyen
része minden gyermeknek.
A német vegyesházassági kérdés Bajor
országban a következő eskümintákat teremtette
meg (a r. kath. fél): „Esküszöm a mindenható
Istenre, hogy házasságomat csak r. kath. lelkész
áldja meg, s mindenik gyermekemet r. kath.
vallástanitásra utasítom", a nem katholikus fél
a házasság bejelentésekor ezt az esküt köteles
letenni: „Megígérem házastársamnak, hogy val
lási ténykedéseiben sohasem akadályozom meg,
s ismervén az ő esküjét, annak magam alá
rendelem."
A marburgi lutheránus konferencián Ihmels
püspök nagy beszédére, melyben azt az örömét
fejezte ki, hogy bár a Lutheránus Németországnak
egyházi központi szerve nincs, mégis egységben
s teljes számban vannak együtt, a polgármester
válaszolt — a beavatottak szerint felsőbb sugalmazásra s azt mondta: „Azt szeretném, ha az
Önök egységesítő egyházi törekvéseik az egész
Németország minden felekezetére kiterjednének."
G. L.
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ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. október 16-án :
H ely

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.

Óra

délelőtt
délután

fél 10
n
6
10
11
4
—
9
11
10
fél 11
10
10
11
10
11

Lelkész neve

Broschkó G. A.
Ruttkay M. Gyula
Sólyom Jenő
dr. Szuchovszky Lajos
Kemény Lajos
Késmárszky Lajos
—
Majba Vilmos
Dendely Károly
Morhács Márton
Wiczián Dezső
Szuchovszky Gyula
Rimár Jenő
Dr. Varsányi Mátyás
Mohr Henrik
Tomcsányí László

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Okt. 23-án a magyarhoni missziói-egyesület kéré
sére missziói istentiszteletek lesznek, mely alkalommal a
Deák-téri templomban dr. Raffay Sándor a fasori temp
lomban Németh Károly lébényi, a Gyarmat-utcai norvég
imaházban Ligeti Ede sajókazai lelkész prédikál.
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A magyarországi ev. külmissziói egye
sület f. hó 23-án tartja évi közgyűlését a Deák
téri iskolák dísztermében Scholtz Ödön ágfalvai
esperes-lelkész elnöklete alatt. Azt megelőzőleg
a d. e. 11 órakor kezdődő ünnepi liturgikus
istentiszteleten Dr. Raffay Sándor püspök pré
dikál. — Szom baton, október 22-én, a Deák-téri
Lutherszövetség által a külmisszió javára ren
dezett vallásos estélyen megnyitó beszédet mond:
Broschkó Gusztáv Adolf esperes-lelkész. „Új
tavasz a hittérités mezején" címen vetített képes
előadást tart Hanzmann Károly soproni lelkész.
Szerepel még a Lulheránia egyházi énnekkar.
— Bizalommal kérjük híveinket, hogy úgy az
istentiszteleten, mint a vallásos estélyen minél
nagyobb számban megjelenni szívesek legyenek.
A Lutheránus Világkonvent budapesti
tanácskozásai ez évben nagy jelentőséget adnak
őszi ünnepeinknek. Sorrend szerint e hó 27-én
az egyetemes közgyűlés, 31-én — a református
egyházzal együtt — a reformációi emlékünnep;
november 9-én és 10-én pedig, a tervek szerint,
az E lső O rszágos Evangélikus Nap fog lefolyni.
Ezeknek az ünnepélyes összejöveteleknek kü
lönös jelentőséget és világraszóló fontosságot
ad az a körülmény, hogy megjelennek a magyar
nemzet körében a Lutheránus Világkonvent
Végrehajtóbizottságának tagjai is. Ez alkalomból
Budapestre jönn ek: Morehead dr. amerikai
egyetemi tanár, az amerikai evangélikus egyház
alelnöke, J. Ihmels dr., Szászország püspöke,
Boe, az amerikai norvég egyház elnöke, Jörgensen
dán egyetemi tanár, Perssohn svéd lelkész és
Pechmann báró, a bajorországi evangélikus
egyház elnöke. A magyar evangélikusok az
illusztris külföldi vendégekhez méltó fogadtatást
készítenek elő. A Lutheránus Világkonvent Vég
rehajtóbizottságának tagjai egész sor ünnepségen
v eszn ek részt.

Evangélikus papnék II. országos kon
ferenciája október 26-án este hat órakor kéz-
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dődik vallásos-estéllyel a Deák-téri evang. temp
lomban. Imádkozik: Baldauf Gusztáv,, pécsi
lelkész. Karének: énekli a Deák-téri LutherSzövetség vegyeskara. Orgonaszóló: Peschkó
Zoltán, soproni ev. tanítóképezdei zenetanár,
orgonaművész. Alkalmi beszédet mond: Kapi
Béla püspök. Énekszóló: V. Krammer Teréz
énekművésznő, orgonán kiséri Vágó Lipót tanár.
Imádkozik: Blatniczky Pál főesperes. Közének:
Erős várunk . . . Október 27-én reggel 8 órakor
Istentisztelet és Úrvacsora-osztás az Üllői-út 24.
sz. alatti imateremben (végzi: Kemény Lajos
budapesti lelkész). Délelőtt kilenc órakor alakuló
gyűlés ugyanott (csak ev. papnék számára).
Előadást tartanak, illetve közreműködnek: Kiss
Istvánné, Kapi Béláné, Bakay Péterné, Deák
Jánosné, Fábián Imréné, Schöll Lajosné, Kovács
Zsigmondné, Novák Rezsőné, Kovács Andorné,
Geduly Henrikné, Raffay Sándorné és Kapi
Béla püspök. Este nyolc órakor közös vacsora
a lelkészekkel és világiakkal (Pósch külön
termében, Sip-utca sarok).
H atvanezer pengő segélyt osztott ki az Evan
gélikus Egyetemes Gyámintézet. Most tartotta több
napra terjedő évi ünnepélyes összejövetelét a ma
gyar evangélikusok ismert jótékonysági szerve, az
Evangélikus Egyetemes Gyámintézet. Ziermann
Lajos kormányfőtanácsos, soproni lelkész, egy
házi elnök olvasta fel évi jelentését. A német
Gusztáv Adolf Egylet a múlt esztendőben huszonkétezer pengőt adományozott a szegény sorsban
élő magyar egyházközségeknek, szeretetintézményeknek és lelkészeknek; ezért Rendtorf lip
csei egyetemi rektort illeti dicséret. A magyar
egyházak tizenhatezer pengőn felül adakoztak
s az összes segély hatvan ezer pengő körül jár.
Az idén az abaújszántói egyházközség kapta a
„nagy szeretet-adomány“-t.
A M agyar Protestáns Nők Országos
Szövetségének IV. Országos Női-Munka Kiál
lítása a pesti Vigadó I. emeleti termeiben meg
nyílik 21-én, d. u. 3 órakor; a többi napon
nyitva délelőtt 10 órától estig. A kiállított mun
kát átvesszük október 17., 18. és 19-én (hétfőn,
kedden, szerdán) délelőtt 10 órától délután 4
óráig a Vigadó I. emeletén. A kiállító maga
gondoskodik a kiállítandó tárgyak oda- és viszszaszállításáról, A helybeli kiállítók fennmaradt
tárgyaikat szíveskedjenek október 28. és 29-én
a kiállítás helyéről okvetlenül elszállítani, mert
30-án már nem vállalunk felelősséget érte. Az
eladott tárgyak árából 10 százalék a kiállítás
költségeire szolgál. Kérjük a kiállítókat, hogy
nevüket, pontos címüket és az eladandó tár
gyakra á ra t; kizárólag bemutatásra szánt dara
bokra csak nevet és lakhelyet szíveskedjenek
rávarrni, vagy ragasztani. Azonkívül kérjük két
egyforma pontos jegyzék előzetes készítését, a
tárgyak részletes felsorolásával, az eladásra
szántak árával, a bemutatásra szántaknak pedig
értékével, a név és lakhely olvasható aláírásá
val. Egyik jegyzék nálunk marad, a másikat a
rendező-bizottság bélyegzőjével ellátva és alá
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írva, elismervényként visszaadjuk. Ennek elle
nében történik a leszámolás. A csomagokat a
Deák Ferenc-utcai kapun kérjük behozni a
Vigadóba a fent említett 3 napon.
A Deák-téri templom családi hírei.
K eresz telés: Gillich Katalin Zsuzsánna, Csók
Erzsébet Katalin, Havas Jolán Auguszta, Sváty
Ottilia Vilma, Kiss Jenő Gyula, Kozka János. —
E s k etés: Hollós Imre Frigyes izr. és Saly Jolán
ev. — T em etés: Harmath Edit (3 év), Tóth
Lídia (19 év), Papp Mária (20 hó). — A d o m á 
n y o k : N. N. szabad rendelkezésre 5 P, özvegy
Földes Mihályné szegényeknek 18 P, Halápi
Mihályné kelenföldi templomépítésre 5 P.
A Deák-téri m agyar lelkészi hivatal új
telefonszáma: Teréz 285—06.

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
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-utca 66.
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A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet.

Az e v a n g é lik u s e g y h á z n a k 3 0 év óta
szerző d éses b i z t o s i t ő t á r s a s á g a .
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre :
E m b e r é l e t é s b a l e s e t . — T ű z , jé g :, ü v e g :, a u t d , g é p 
t ö r é s . — B e tö r é s , p é n z tá r i k ik ü ld ö t t k ir a b lá s a . —
S z á llít m á n y , ú ti p o g g y á s z , é r t é k k t tld e m é n y . —
Á l l a t é s s z a v a to s s á g :.

W a ls e r F e r e n c
Alapítva 1858. évben.

Tűzoltási szerek és szivattyúk gyára,
harang- és fémöntőde.
BUDAPEST. VI. KÉR., LOMB-UTCA 3 4 -3 6 . SZÁM
Villamosmegálló: Váci-út, Láng gépgyár.
G y á r t ; T e m p l o m h a r a n g f o k a t és összhangzó harangzatokat
a legfinomabb harangfémötvözetből tiszta csengésű, előre megálla
pított szavatolt új hangokkal; h a r a n g : s z e r e l v é i i y e k e t forgat
ható vaskoronával, szakszerű kivitelben, h a r a n g : á l l v á n y o k a t
hengerelt vasból, szabadon álló, valamint fekvő elrendezéssel.
Telefon ; Budapest, Lipót 913— 46.
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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. — Felelős: Fekete Géza.

