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AZ ŐRÁLLÓ.
(Ezékiel 33, 7.)

zemben az ellenség, mö
götte a rábízottak, áll és
figyel mozdulatlanul: őrt
áll s helyét el nem hagy
hatja. Mindegy, mi a ne
ve, hova való, milyen fog
lalkozása volt, kik gondolnak reá messzi
ről szeretve és féltve: ő most őrálló és
nem szabad semmi másra gondolnia,
mint egyetlen kötelességére: az éber őr
ködésre. Milyen nehéz és felelősségteljes
kötelesség ez és mégis van benne va
lami, ami olyan ritkán, jut a kötelessé
gek és célok között kanyargó emberek
nek : világosan és pontosan tudja, hogy
mi az, amit cselekednie kell.
Ilyen „ szakadatlan őrállás a refor
máció. „Őrállóul adtalak téged.“ Négyszáztiz esztendőt töltött már fegyverben
és felelősségben, őrizve és vigyázva a
lelkiismeret szabadságát, az emberiség
tiszta és nemes hivatását, — őrt állva,
hogy lelki sötétség, elfogultság, babona,
emberi hatalmaskodás seregei megint
meg ne rohanhassák, rabságba ne ejt
hessék Istennek gyermekét: a szabad
lélekkel biró, jóra rendelt embert.

Nehéz négyszáztiz esztendő óta szün
telen őrizzük az emberiségnek adott
kincset, az isteni szeretet tiszta, ragyogó
drágakövét: Krisztus igazi, egyetlen
evangéliumát, hogy az emberiség azt
többé el ne veszítse, elrejteni, meghami
sítani ne engedje többé. Soha nem alvó,
igazságos és megvesztegethetetlen lelki
ismerete vagyunk a világnak, készen
minden áldozatra, hogy megőrizzük a
kincset, nem csupán magunknak, de
mindeneknek . . . Nem támogathatunk
semmit, ami ezzel ellenkezik, de dolgo
zunk mindenért, ami ezzel egyezik.
Ha ügyünk emberek ügye lett volna,
el kellett volna vesznie. De ügyünk Isten
ügye v o lt: ő bízta ránk az őrködést, ő
adott erőt, kitartást ahoz, hogy őrszemei
maradjunk a Krisztusban való szabad
ság, hithüség és erkölcsös életnek e vi
lágban.
Még nem tehetjük le a fegyvert.. .
Még nem ért véget az őrködés. Állunk
tovább is őrhelyen, előre nézve és vi
gyázva, mert ez a hivatásunk : csüggedés nélkül, komolyan és kitartóan —
őrt állani!. . .
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Luther levele
legidősebb fiacskájához.
Kegyelem és békesség neked a Krisztusban,
kedves fiacskám ! Örömmel hallom, hogy jól tanulsz
és szorgalmasan imádkozol. Tégy is mindig így,
fiacskám, ezután is 1 Ha majd hazamegyek, szép
vásárfiát viszek neked.
Ismerek egy gyönyörűséges szép kertet, sok
gyermek van benne, arany ruhácskában járnak és
szép almákat szednek fel a fák alól, meg körtét,
cseresznyét és szilvát; dalolnak, ugrálnak és vidá
mak; vannak szép lovacskáik is arany hámmal
meg ezüst nyereggel. Megkérdeztem azt az embert,
akié ez a kert, hogy micsoda gyermekek ezek?
Azt mondta: Ezek azok a gyermekek, akik szeret
nek imádkozni, tanulni és kegyesszívűek. Erre azt
mondtam: Jó ember, nekem is van egy fiam, Luther
Jancsikának hívják. Nem jöhetne-e el ő is ebbe a
kertije, hogy ő is ehessen ilyen almát és körtét és
ő is lovagolhasson ilyen lovacskákon és játszhas
son ezekkel a gyermekekkel? Azt mondta az az
ember: Ha szeret imádkozni, tanulni és kegyesszivű, akkor ő is eljöhet ebbe a kertbe, meg Lippus
is, meg Jóst is (Melanchton Fülöp és Jónás Justus
T
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A nagy nap.
Részlet dr. Masznyik Endre „Luther" c. életrajzának „Harc
Róma ellen" c. fejezetéből.
(Vége.)

Belül, a halottak e rejtelmes országában, a
halálnak csendje uralkodott és a hívek mégis az
életet keresték ottan. Pedig az Isten nem a holtak
nak, hanem az élőknek Istene. Az igazi, a hitből
élő ember azonban épp most ott kívül az ajtó előtt
állott s kalapácsának zajával verte fel a síri csen
det, hogy az élőhalottakat felébressze.
Oda rá s ne a megholt szentekre nézzetek!
Ez a hitből élő igaz ember, — Luther nyitja meg
néktek az örök élet és üdvösség forrását.
A vallás nem külső, hanem benső dolog: a
lélek, a szív legtitkosabb és legsajátosabb ügye:
személyes élet Istenben.
A vallás független minden külső emberi ha
talomtól és törvénytől, — mert a Jézus Krisztusban
való élet lelkének törvénye megszabadított minket
a bűn és halál törvényétől (Róm. 8, 2.). Az üdvös
ség dolgában egyes-egyedül Istennek vagyunk
felelősek: ki-ki a maga Urának áll, avagy esik.
(Róm. 14, 4.)

Azért: „Mikor a mi Mesterünk és Urunk
Jézus Krisztus azt mondja, hogy: Térjetek meg!
— akarja, hogy a hívek egész élete megtérés
legyen". (Első tétel.)
Azért: „Aki azt hiszi, hogy a bűnbocsátó
cédula révén szerzi meg az üdvösséget, mindörökre
elkárhozik." (32-ik tétel.)
Azért: „Az egyház igazi kincse az Isten
dicsőségének és kegyelmének szentséges evangélioma". (62-ik tétel.)
Térjetek meg tehát és higyjetek az evangéliomban, — s tietek az örök élet!
íme az a mennyei világosság, amely a sötét
ség völgyében és a halál árnyékországában ülő
népre 1517. október 17-én újra felderült, hogy
immár ki se aludjék soha örökké!
Másnap, vagyis Minden Szentek napján pedig
a keresztyén hit emez örök igazságát Luther a
templomi szószékről a népnek nyelvén is előadta
és megmagyarázta Luk. 19, 1— 10. alapján kifejt
vén, hogy: „Az igazi istenháza az üdvösség után
epedő zakeusi alázatos szív* s hogy akinek szívé
ben a Krisztus lakozik, annak nincs másra szük
sége, az megnyerte az örök üdvösséget, mert az
Isten nem az ember személyére, hanem szívére
néz. Azért ne a bűnbocsátócédulák, hanem a ke
reszt után vágyakozzunk".
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professzorok fiának becéző nevei). És ha majd
mind itt lesznek, akkor ők is kapnak sípokat,
trombitákat, lantokat és mindenféle zeneszerszámot
és táncolhatnak és kis ijjakkal lövöldözhetnek. És
megmutatott nekem ott a kertben egy rétet, ami
elő volt készítve a táncra. Csupa arany síp, trom
bita, meg ezüst ijjacska lógott o tt De még korán
volt és a gyermekek még nem ettek. Azért nem
várhattam meg a tánc idejét, hanem azt mondtam
annak az embernek: Jó ember, én nyomban el
megyek és ezt mind megírom az én Jancsika fiam
nak, hogy szorgalmasan imádkozzék, jól tanuljon
és kegyesszívű legyen, hogy majd ő is eljöhessen
ebbe a kertbe. De van neki egy Léni nénje, azt is
el kell hoznia. Azt mondta az az em ber: Jól van,
menj el és írd meg ezt neki.
Azért hát, kedves Jancsi fiam, tanulj csak és
imádkozzál buzgón és mondd meg Lippusnak, meg
Jostnak is, hogy ők is tanuljanak, meg imádkozza
nak : akkor mind együtt eljuthattok ebbe a kertbe.
Ezzel a mindenható Istennek ajánllak és
üdvözöld Léni nénit és csókold meg helyettem.
Annó 1530.
Szerető atyád
Luther Márton.
Luther egyszer befog egy méhrajt, mely
„a méhkasból elkísérte királynőjét a fa ágára“
és elgondolkozik rajta: „mily csodálatosak az
Isten művei. íme, itt van az egyháznak a képe.
A fullánk nélküli királynő jelképezi Krisztust,
aki m agához gyűjti híveit, hogy rajta csüngje
nek. De hogy ha odavan a királynő, elpusztul
az egész raj. így az egyház is Krisztus nélkül

A lutheránus világ vezető
emberei Budapesten.
Kedden érkeztek meg Budapestre a földkerek
ség evang. egyházainak vezéremberei, a Lutheránus
Világkonvent végrehajtó bizottságának tagjai. A
keleti pályaudvaron dr. K i r c h k n o p f Gusztáv
bányakerületi központi lelkész fogadta a vendége
ket, akik azután a Hungária-szállóba hajtattak. A
végrehajtó bizottságnak a fővárosba érkezett négy
tagja a következő: J o h n A. M o r e h e a d , az
amerikai National Lutheran Council ügyvezető igaz
gatója, a berlini egyetem tiszteletbeli doktora, D.
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Ludwig I h m e 1s, a szászországi evang. országos
egyház első püspöke s az eisenachi világkonferen
cia elnöke, B. Alfréd Th. J ö r g e n s e n , az osloi
norvég egyetem professzora, püspöki vikárius, D.
Per. P e r s s o n , a svéd evang. egyház egyik vezér
embere.
Vendégeink ugyan elsősorban saját tanácsko
zásaikat végzik el, azonban természetesen felhasz
nálják az alkalmat arra, hogy megismerkedjenek a
magyarországi evang. egyház helyzetével, problé
máival, törekvéseivel és vezető embereivel. Első
ilyen alkalom egyetemes egyházi és iskolai fel
ügyelőnk, báró R a d v á n s z k y Albert által tiszte
letükre adott vacsora, hol a kormány prot. tagjai
is résztvesznek. Az egyetemes közgyűlésen is meg
jelennek, hol hivatalosan üdvözölni fogják őket.
Szombaton, 29-én délután a budapesti lelkészek
és vallástanárok esperességi értekezletén jelennek
meg s résztvesznek a megbeszéléseken, sőt elő
adást is tartanak. Az okt. 31-én a vigadóban
és a régi képviselőházban tartandó országos
reformációi ünnepélyen is résztvesznek. Midőn
örömmel és tisztelettel üdvözöljük őket magyar
honi evang. egyházunkban, reméljük, hogy szere
tett egyházunk bajait megértő szívvel, fejlődését
méltányolólag, jövőjét pedig a nagy lutheránus
közösségek támogatása mellett megnyugtatónak
fogják érezni s irántunk való barátságot visznek
el tőlünk szivükben.
Midőn egy beteg a maga baját és fáj
dalmát nagyon emlegette, ezt mondotta Luther
Márton doktor: „Hát igaz, mi is eléggé szen
vedünk, de mi az Krisztus, az Isten megfeszített
fia szenvedéséhez ? Arra gondolva, m indnyá
junknak el kell ném ulnunk“.

A misszió napjai
pesti egyházunkban.
A magyarhoni ág. hitv. evang. Missziói Egye
sület évi közgyűlése alkalmából a Deák-téri Luther
Szövetség szépsikerű missziói ünnepélyt rendezett
október 22-én. Broschko Gusztáv Adolf esperes
imája és megnyitó beszéde után Hanzmann Károly
soproni lelkész a lipcsei missziói egyesület mun
káját ismertette, majd Scholtz Ödön esperes, lelk.elnök vetítettképes előadásban tárta a közönség
elé az indiai misszió nehéz munkamezejét. A Lutheránia énekkara Kirchknopf Gusztáv kér. lelkész
vezetésével zárta be az épületes ünnepélyt.
A missziói istentiszteleteken a Deák-téren dr.
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művész játéka gyönyörködtette a közönséget, ezután
a missziói mező vetített képeit szemlélhette. Imával
és közénekkel zárult az ünnepély.
A szombati offertórium 30 pengő, ez össze
jövetelé 46 pengő volt. Az istentiszteleteken pedig
a Deák-téren 263 P, a fasorban 52 P, a Rákócziúton 13 P, az Angyalföldön 17 P offertórium folyt be.
Ez ünnepek alkalmából 33 új tag lépett az
egyesületbe.
Rimár Jenő.

Raffay Sándor püspök, a német egyházban Bárdy
Ernő mezőberényi lelkész, a fasorban Németh Károly
esperes, a norvég kápolnában Ligeti Ede sajókazai
lelkész, a Rákóczi úti templomban Morhács Márton
lelkész, Angyalföldön Rimár Jenő ismertették a
pogánymisszió jelentőségét.
A Deák-téri díszteremben tartott közgyűlést
Scholtz Ödön lelkész-elnök imával nyitja meg és
megnyitó beszédében őszinte szeretettel köszönti
a közgyűlésen résztvevő dr. Raffay Sándor bánya
kerületi püspököt, megköszönve a templomban
tartott buzdító igehirdetését. Sajnálattal jelenti be
az eddigi elnöknek dr. Schneller Aurél kőszegi
egyházfelügyelőnek lemondását. Buzgó ténykedé
séért a közgyűlés hálás köszönettel adózik. Elő
terjeszti a missziói tanács egyhangú javaslatát,
hogy a megürült elnöki székbe dr. Molnár Gyula
ítélőtáblái bírót válassza meg a közgyűlés. Az
egyhangú választás után dr. Molnár Gyula be
köszöntő beszédében utal hivatali súlyos elfoglalt
ságára, de másfelől isteni elhívást lát a megválasz
tásban, azért kitérni előle nem tud, rámutat a
külmisszió nemzeti fontosságára, a balkán evangélizálásának égető kérdésére.
Dr. Raffay Sándor püspök, mint házigazda
köszönti a Misszió-egyesületet, melyet még bölcső
jében segített ringatni és hiszi, hogy az új elnök
ség irányításában néhány év múlva megizmosodva
fogjuk látni.
A közgyűlés Thúróczy Zoltán győri lelkészt
helyettes elnökül, Rimár Jenő vallástanár-lelkészt
ellenőrül választotta meg. Az egyesület az elmúlt
évben 518 pengővel támogatta a lipcsei misszió
ügyét. A közgyűlést a lelkész-elnök imája zárta be.
Este a Deák-téri német egyház nőszövetsége
rendezett missziói ünnepélyt. Broschko G. A. espe
res imája és üdvözlése után Scholtz Ödön esperes
a lutheri egyház missziói munkájáról tartott értékes
előadást, Bertsch Mimi az Operaház tagja énekelt,
Nőtel Elza úrleány szavalata és Kiss Pál zongora-

Melanchton Luther temetésén mondott
gyászbeszédjében ezeket m ondja: „Mindenki,
aki igazán ismerte s aki gyakran érintkezett
vele, bizonyságot kell hogy tegyen arról, hogy
jóságos ember volt és ha másokkal együtt idő
zött, minden beszédében kedves, barátságos,
nyájas és egyáltalán nem gőgös, erőszakos,
akaratos vagy civódó. A szíve hűséges és
hamisság nélkül való volt, az ajka barátságos
és nyájas
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n
Deák-tér (magyar)
6
Deák-tér (magyar)
10
Fasor (ifjúsági)
11
Fasor
4
Fasor
—
Fasor (német)
9
Kőbánya
11
Simor-utca 51.
10
Rékóczi-út 57.
fél 11
Gyarmat-utca 14.
10
Üllői-út 24.
10
Váci-út 61.
Bécsi kapu-tér
11
10
Zichy-utca 7.
11
Horthy Miklós-út 27.

Lelkész neve
Broschkó G. A.
Ruttkay M. Gyula
Sólyom Jenő
Lamnek Vilmos
Kemény Lajos
Késmárszky Lajos
—
Majba Vilmos
Dendely Károly
Morhács Márton
Johnson Gisle
Algőver Andor
Rimár Jenő
Ruzsicska László
Mohr Henrik
Szabó Aladár

Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál.
November 6-án a Deák-téri templomban Sólyom
Jenő, a fasori templomban Késmárszky Lajos, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál. A Deák-téri és fasori
templomban úrvacsora-osztás.

O któber 31-én, d. e. 9 órakor a Deák-téri
templomban ifjúsági istentiszteleten prédikál
Gaudy László, 11 órakor a felnőtteknek dr.
Kirchknopf Gusztáv, utána urvacsoraosztás. A
fasori templomban d. e. 11 órakor ifjúsági isten
tiszteleten prédikál dr. Szuchovszky Lajos, d. e.
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8 órakor a kőbányai prot. templomban, d. e.
11 órakor a tisztviselőtelepi evang. templomban
lesz istentisztelet. Váci-út 61. sz. alatt 10 órakor
Rimár Jenő, Üllői-út 24. sz. alatt 10 órakor
Szuchovszky Gyula, Gyarmat-utca 14. sz. alatt
W iczián Dezső prédikál.
Gyűlések hete. Az elmúlt hét egyházközségünkben a gyűlések hete volt. Már a
múlt héten kezdődtek az előkészítő bizottsági
ülések, melyek kimerítően és körültekintően
foglalkoztak minden kérdéssel, mely eléjük
került. Egy egész esztendő folyamán felvetődött
és összegyűlt kérdések között természetszerűleg
vannak kevésbbé jelentőségesek és nagyobb
fontosságúak is, köztük olyanok is, melyeket
az egész evang. közvélemény érdeklődéssel
figyel. Ilyen elsősorban helyzetünk az ország
többi felekezeteivel szemben, az állammal
szem ben, a rádiós istentiszteletek kérdése, az
új egyetemes lelkészi nyugdíjintézet felállítása
stb. Ezek a gyűlések azonban a hétnek m áso
dik felében érkeznek el a határozatokat meg
hozó egyetemes közgyűlésig. — Mivel pedig
akkor lapunk már nyomdában van, az ered
ményekről s e gyűlések lefolyásáról csak
következő szám unkban adhatunk hírt. — Az
egyetemes közgyűléssel kapcsolatosan a lelké
szek egyesülete és a papnék országos egyesü
lete is évi közgyűlését tartotta, melyekről szin
tén csak a jövő szám ban közölhetünk bővebb
tudósítást.
A Deák-téri Luther-szövetség 30-án
vasárnap d. u. V27-kor tartja reformációi emlék
ünnepét a Deák-téri iskolák dísztermében.
Ünnepi szónokok: Dr. Szigethy Lajos ny. főgimn. tanár és a külföldi delegátusok egyike.
A fasori Luther-szövetség é s az ifjúsági
Luther Márton-kör reformációi ünnepélyét októ
ber 30-án vasárnap d. u._.5 órakor tartja a fasori
gimn. dísztermében. — Ünnepi beszédet mond
Kemény Lajos lelkész. Utána szövetségi köz
gyűlés.
A tisztviselőtelepi evang. templomban
(X., Simor-u. 35. sz.) a reformációi emlékünnep
október hó 30-án vasárnap d. u. 6 órakor lesz,
mely alkalommal dr. Varsányi Emil műegyetemi
tanár tartja az emlékbeszédet. E mellett szép
művészi műsor emeli az ünnepély fényét.
A kőbányai protestáns templomban (X.,
Gergely-u.) a reformációi emlékünnep október
hó 31-én hétfőn d. u. 6 órakor lesz, mely alka
lommal Hatolkay Kázmér ref. lelkész és Majba
Vilmos ev. lelkész tartják az ünnepi beszédet
szép művészi műsoron belül.
Az angyalföldi Luther-szövetség október
30-án, vasárnap d. u. 4 órakor, a VI., Üteg-u.
polgári leányiskola tornatermében reformációi
em lékünnepet rendez, melyen minden érdeklődőt
szívesen látunk. Hamvas József tart előadást.
A Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület
-október 30-án (vasárnap) d. u. 5 órakor az
3., Horthy Miklós-út 27. sz. a. községi elemi
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iskola tornatermében reformációi emlékünnepet
rendez, amelyen az ünnepi beszédet Herrmann
Miksa kereskedelemügyi m. kir. miniszter, egy
házközségi felügyelő mondja, továbbá előadást
tart dr. Szelényi Ödön egyetemi m. tanár.
A Budapesti Iparosképző Protestáns
Egylet nagytermében (VIII., Alföldi-u. 13.), 1927.
évi október hó 30-án, vasárnap d. u. 3A5 órakor
Szuchovszky Gyula, BIPE titkár, ev. vallástanár
és a vezetése alatt álló ifjúság vallásos-estélyt
tart, melyre mindenkit szeretettel hív és vár. A
műsorért 20 fillért kérünk — tanoncaink javára.
A „Fébé“ Ev. D iakonissza Nőegylet okt.
30-án d. u. 5 órakor az Üllői-út 24. szám alatti
nagyteremben, rendes vasárnapi evangélizáló
órája keretében tart reformációi emlékünnepet
alkalmi programmal. Az ünnepélyen mindenkit
szeretettel lát az Elnökség.
Karácsonyi vásár a fasorban. A fasori
Luther-Szövetség és Nőegylet nagysikerű kará
csonyi vásárját ez évben december 3- és 4-én,
szombaton és vasárnap rendezi meg a fasori
gimn. dísztermében. Jelentkezések és megbeszé
lések az egyesületek elnökségénél, valamint a
fasori lelkészi hivatalban.
Az angyalföldi Luther-szövetség novem
ber 6-án, vasárnap d. u. 5 órakor szeretetvendégséget tart a VI. Váci-út 61. sz. iskola tornatermé
ben. Teajegy 1 P, mely az angyalföldi templom
alap javára lesz fordítva.

F iúkl Mi lehet e széles föld felett szebb
dolog a cserkészetnél ?
G yertek! A 223. P. L. Sz. cserkészcsapat
szeretettel vár titeket. — Jelentkezni lehet: Deák
tér 4. I. Cserkészotthonban szom bat d. u. 4—7.
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A kelenföldi evang. templomépitéshez
hozzájárultak 1927. szeptember hó 3-ától:
Rein Géza és neje dr. Masznyik Ujtestámentomért 7'20; Némethi János egyháztanácsos
gyűjtéséből: Tomassek Emma 800 és Benkő
Gyula 10, Fitkonidesz Eíe 8 és harangalapra
2 pengő. Némethi János egyháztanácsos gyűj
tése 80 pengő + 10 dinár. Némethi János gyűj
tése 13 pengő. Mikolik Kálmán 10, Szegő István
Frigyes II. r. 200, N. N. 20, dr. Balthazár Béláné XI. r. 8, Dávid Imréné 10, Stefeziusz Ist
vánná (harangalap) 4, Mandelik János tégla
szelvényekért 20, Felsmann Józsefné 100, Tomasik Márton és neje 10, dr. Ferentzy József 10,
Benkő Gyuláné (Némethi gyűjtőívén) 10, özv.
Józsa Lászlóné 10, Czéhpál Sándor és neje 5,
özv. W alter Mártonná 10, W alter Mária 10,
özv. dr. Krompechor Ödönné gyűjtése: Saxlehner András 100, özv. Saxlehner A ndrásné örö
kösei 100, özv. dr. Krompecher Ödönné 80,
özv. dr. Krompecher Ödönné thea-délutánjának
eredménye 80, összesen 360 pengő. Szegő Ist
ván Frigyes III. r. 200, Majthényi Béla 100,
Streiling Gézáné 100, Gráf Aladár 16, Bátori
Károly 1000 pengő.
A birodalmi német gyermekkertben délutánonkint német nyelv és kézügyesség (slöjd)
tanítás folyik, iskolás gyermekek számára.
Jelentkezni le h e t: mindennap d. u. 4—5-ig
V., Sas-utca 27. II.
A Bethlen Szövetség közös protestáns
ünnepélye. Mint az előző években, úgy az idén
is ünnepélyes formák közt rendezi meg a Beth
len Szövetség a Magyar Kálvin és Országos
Luther Szövetségekkel együtt a pesti Vigadóban
és a régi Képviselőhöz nagytermében a refor
máció emlékünnepét. Tekintettel a nagy érdek
lődésre, közöljük tagjainkkal s olvasóinkkal,
hogy a nagy torlódás elkerülése végett és hogy
mindenki helyet kapjon, úgy a pesti Vigadó,
mint a régi Képviselőházba való belépésre
jegyeket bocsátunk ki. A jegyek a részletes
programmal együtt f. hó 26-tól a lelkészi hiva
talokban (d. e. 8—1-ig) vehetők át. Belépési díj
nincsen s a jegyeket is díjtalanul adjuk. Már
most közöljük azt is, hogy ha a fentemlített
két helyiség nem elegendő az érdeklődők be
fogadására, akkor úgy a Kálvin-téri, mint a
Deák-téri templomokban is tartunk ugyanezen
időben reformációi emlékünnepet. — Az egyhá
zak képviseletében beszélni fognak: Biró Lajos
unitárius lelkész, Csiky Gábor unitárius lelkész,
dr. Raffay Sándor evangélikus püspök, dr. Ra
vasz László református püspök. Világi részről
beszélnek: báró K aas Albert dr. egyetemi tanár,
gróf Ráday Gedeon ny. miniszter. A felszólaló
külföldi vendégek: dr. Ihmels drezdai püspök,
dr. Morehead, a Lutheránus Világszövetség
végrehajtó-bizottságának elnöke. Szerepel még
a Goudimel és Lutheránia egyházi énekkar dr.
Lajtha László, illetve,Kirchknopf Gusztáv veze
tésével. Az orgonán Akom Lajos orgonaművész
játszik. Szövetségünk tagjait és lapunk olvasóit
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ezúton hívjuk meg az ünnepségekre. Külön
meghívót nem bocsátunk ki.

Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, sb Szigety Nándor és Fia ■■
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.
A Deák-téri magyar lelkészi hivatal új
telefonszám a: Teréz 285—06.
Kiváló francia barack csemeték darabonként 80
fillérért kaphatók : Dietz Mária, Budapest, I., Sasaddüllő.
Kisgellérthegyen, Szittya-utca 4. számú egyemeletes
modern villa szabadkézből eladó.
Evangélikus vallású, intelligens, jólelkű, 42 éves,
sorsüldözött asszony, jó otthonra vágyik. Kevés fizetésért
elmenne előkelő házhoz vagy intézethez bizalmi állásba.
Mindenhez ért, jó gazdasszony, hűséges és megbízható.
Címe megtudható a kiadóhivatalban.
Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Hitíestvéreink szives támogatásét kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.
Két szoba-konyhás lakásom villanyvilágítással, el
cserélném jövedelmező házmesterséggel. Kisebb javításo
kat vállalok. Cím- és információt nyújt a gazdasági hiva
tal, IV., Deák-tér 4. I. emelet.
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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.

