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K ossuth Lajos szobránál.
zép és csodálatos őszi vasárnapon, ennek a szegény és szomorú 
magyar nemzetnek felejthetetlen szép ünnepe volt: a nemzet Atyja 
fehérmárvány alakban megjelent a hódolók előtt, hogy örök szim
bólum gyanánt álljon könyörgéseink és reménykedéseink közé. 
A magvetőnek jövőbe néző, kalászt és aratást kereső tekintetével 
néz a magyar földre, melyből egykor hősök serege támadt zengő 
és elmúló szavára, s amelyből boldog, szabad és dolgozó emberek 

nemzedékeinek kell érednie az ő halhatatlan eszméinek barázdáiból.
Nekünk, magyar evangélikusoknak büszke ünnepünk volt ez a nap, mert 

ebben a nagy lélekben a mi szabad és tiszta hitünk szárnycsapósait is érezzük. 
Negyvenkét evangélikus lelkész állt a szobor lépcsőin, mikor az evangélikus egy
ház koszorúját dr. Raffay Sándor püspök e nagyhatású szavakkal letette :

„A magyarhoni evangélikus egyetemes egyház nevében tesszük le ezt a koszorút egy
házunk legnagyobb fiának emlékszobrára.

Ebben a koszorúban az édesanya büszke hódolatát hozzuk. Azt a hódolatot, amely
nek eredő forrása az Isten iránt érzett hála és köszönet. Hála azért, hogy mi ilyen nagyságokkal 
szolgálhatjuk ezt a szent hazát. Köszönet azért, hogy az egyház Ura az ő egyedül üdvösséges 
evangyéliomának embereket és nemzeteket megszentelő hatalmas erejét ilyen földi nagyságokban 
teszi népek boldogságának és országok dicsőségének eszközévé.

Kossuth Lajos emlékezete legyen közöttünk örökké vezérlő lángoszlop s áradjon belőle 
hazánkra fény, Isten nevére pedig örök dicsőség!"

A református, unitárius és izraelita egyházak helyezték ezután koszorú
jukat az evangélikus egyház koszorúja mellé, de kínos feltűnést keltett, hogy a 
római katholikus egyház távolmaradt az egész ünnepélyről. Az a legalább száz
ezer katholikus magyar ember, aki ott volt, maga is szégyenkezett és csodálkozott 
ezen, mert hiszen ünnepi érzéssel és felekezeti különbség nélkül, szent remény
kedéssel együtt énekelte ott mindenki:

„Ne sírj, ne sírj Kossuth rMjos,
Lesz hazádnak szabadsága!“

III. évfolyam 37. szám
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Beszámoló.
Az evangélikus egyház egyetemes gyűlésének meg
nyitásakor, 1927. okt. 27-én a Deák-téri templom

ban elmondotta Dr. Raffay Sándor.
Alapigék: II. Tim. 4 : 1 —5.

Az anyatermészet csodásán gazdag világa 
beszámolót tart. Beszámol a rügybontó tavasz 
Ígéreteiről, az érlelő nyár fáradozásairól, a fátylas 
ősz gyümölcseiről s igy alapozza meg a pihenni 
vágyó tél reménységeit.

Egyetemes egyházunk is ilyenkor szokta tar
tani évi beszámolóját az Istennek szentlelke, a 
saját lelkiismerete és a törvényes rend itélőszéke 
előtt. Ősi szokásunk szerint e komoly számadás
hoz az Isten házában töltjük meg a lelkünket az 
Istennek megáldó kegyelmével. Az idei beszámoló 
azonban a szokottnál is fokozottabb jelentőségű. 
Nemcsak azért, mert evangélikus egyházunk hely
zete ma nagyon megnehezült, hanem azért is, mert 
messze idegenből kedves vendégek időznek közöt
tünk. Ugyanazon lélek és ugyanazon hivatás bir
tokosai, azonos megbízatás hordozói és ugyanannak 
az isteni evangéliumnak hívei és apostolai. Nem
csak az Isten, a törvény és a lelkiismeret előtt, 
hanem előttük is igazolni tartozunk, hogy mi, 
magyarhoni evangélikusok, itt, Európa délkeleté
nek ősi végvárában, magunkra hagyatva, félre
ismertetve, a történelem véres országutján méltat
lanul halálra törötten is nemcsak ismerjük, hanem 
híven igyekszünk is teljesíteni azt a szent szol
gálatot, amelyre megragadott bennünket a Krisztus 
Jézus. Ez a mi igazolásunk és beszámolónk pedig 
legyen annak a mi gondolkodásunknak nyílt és 
őszinte feltárása, mit tartunk mi az evangéliumi 
egyház örök hivatásának. Gondolkodásunkat szeb
ben és megfelelőbben semmiféle emberi beszéd ki 
nem fejezhetné, mint ahogyan azt felolvasott szent
leckénkben maga az Ur apostola megállapítja. 
Eszerint a Krisztus híveinek örök hivatása első
sorban az igehirdetés.

I. Ám törekedjék bármely más egyház hata
lomra, országlásra, politikai döntő szereplésre, mi 
megmaradunk az Ur által reánk kötelezett hivatás 
betöltésénél, az igehirdetésnél. Mert mi tudjuk, 
hogy nemcsak Timóteusnak, hanem az Ur vala
mennyi hívének szól az apostol amaz intése: 
„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe 
előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljöve
telekor és az ő országában, hirdesd az Igét."

Nincs és nem is lehet a Krisztus egyházának 
más hivatása, mint az igehirdetés. Mikor tanítvá
nyait kiküldötte, nem azzal a megbízással bocsá

totta el őket az Ur, hogy szerezzetek magatoknak, 
vagy nekem királyságot és hatalmat, hanem azt 
hagyta meg nekik: „Elmenvén pedig prédikáljatok, 
mondván, elközelitett a mennyeknek országa". 
Csak az emberek szemében kívánatos a föld és 
annak birtoklása. Jézus azonban azt mondotta: 
„Az én országom nem e világból való". A törté
nelem is azt mutatja, hogy az országok össze
omlanak, a hatalmasok eltöröltetnek, a politikák meg
szégyenülnek és az elsők utolsókká lesznek, az Ur 
szava azonban megáll mindörökké: „Ég és föld el
múlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak".

A Krisztus egyházának története igazolja, 
hogy ahol és amig a Krisztus evangéliumát hir
dette, a diadalmas hódítás örömével volt telve. 
Mikor az embert az Ige fölé engedte nőni, akkor 
hanyatlani és romlani kezdett. „Mert az ember 
bölcsessége Isten előtt bolondság", embernek pe
dig a békétlenség és a visszavonás melegágya. A hit
viták ritkán voltak az Isten kertjének illatos virá
gai, hanem inkább csak művirágok vagy mérges 
gombák voltak, amelyek az életet nem gazdagítot
ták, hanem megmérgezték és megszégyenítették.

Istennek legyen hála, nálunk hitviták nincse
nek. A mi egyházunk ma is az igehirdetés egy
háza. Az Igével áll elő alkalmas és alkalmatlan 
időben. Ezzel int, fedd, buzdít, teljes béketűréssel 
és tanítással.

Mi magyar evangélikusok már jól tudjuk, 
hogy milyen az az alkalmatlan idő, amelyről az 
apostol így beszél: „Lesz idő, mikor az egész
séges tudományt nem szenvedik, hanem a saját 
kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, 
mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják 
az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak". A 
régebbi múltban mint üldözést, a közelmúltban 
mint vörös veszedelmet éltük át ezt az alkalmatlan 
időt. Isten megtartó kegyelmének legyen hála, 
hogy bennük el nem vesztünk. A veszedelem 
azonban más alakban folyton fenyeget. Az igaz 
és buzgóságos hit megfogyatkozott, az evangéliu
mot, mint egészséges tudományt, ismét sokan nem 
akarják szenvedni. Sőt az igehirdetők közül is 
sokan hajszolják a tetszetős formákat, mialatt az 
igazságot porba hullatják. A hallgatók közül is 
sokan inkább kívánják a csengő-bongó frázisok 
szemfényvesztő művészetét és mindenben csak a 
meséket keresik. Ez a kor az alkalmazkodó tet- 
szelgések kora. Új eszközökre és új formákra 
vágyik. Ám jó, az evangélium egyháza mindég 
együtt haladt a haladó korral. Magát tagadná meg, 
ha nem tudna és nem akarna lépést tartani a fejlő
dés útján haladni kívánó emberiséggel. De nagyon
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kell vigyáznia, hogy az új módszerek és az új 
eszközök a régi tisztes lelket meg ne öljék. Vigyáz
nia kell, hogy igehirdetése az új formák köntösé
ben ne rakosgasson dícsértetésre vágyók vállaira 
bíborpalástokat, se kevéshitü, de bőszavu fecsegők 
magamutogatásává ne alacsonyodjék.

Mert ezekre céloz az apostol, amikor az em
berek saját kívánságai szerint való tanítókról beszél. 
Az evangélium hirdetője azonban csak az Isten 
kívánságát tarthatja szem előtt. Az a szegény 
emberi lélek, amelyet az élet harcai és csalódásai 
megsebeztek és elbágyasztottak, nem andalító lelki 
muzsikát, hanem erőt adó igazságokat akar hallani 
az Úrnak templomában. Az evangéliumi szószék 
mindenki fölé emeli az igehirdetőt, de nem azzal 
a néhány sor kővel, amelyből megépítették, hanem 
az Istennek az igéjével, amelyet róla hirdetnek. 
Mi magyar evangélikusok, mint mindenkor, úgy 
most is arra törekszünk, hogy igehirdetésünkön, 
mint permetező esőn át az égi napsugár, átcsillog
jon a hitnek a fénye, embereknek vezérlő világos
ságául, az egyház Urának pedig fényes dicsőségül.

2. Mi magyar evangélikusok igen jól tudjuk, 
hogy az igehirdetőt hallgatói ítélik meg, hallgatói 
között pedig ott van maga az Úr is. Ezért soha
sem felejtjük, hogy az evangéliumi egyház örök 
hivatása a józan szolgálat, úgy amint azt az 
apostol mondja: „De te józan légy mindenekben, 
tűrj. az evangélista munkáját cselekedd, szolgála
todat teljesen betöltsd“.

Tudjuk, hogy még az Urat is megkísértette 
a Sátán és az apostolokat is megejtette az emberi 
gyarlóság. Hát az evangéliumi igehirdetőt hogyne 
ostromolná meg a dicsértetés hiúsága, a maga
tevés ösztöne, a tetszelgés vágya, a kornak sok
féle ízléstelen divatja, a közönséges emberi élet- 
felfogás naponként beszívott levegője. — Nálunk 
azonban minden igehirdető arra törekszik, hogy 
szolgálatát teljesen betöltse, hogy józan legyen 
mindenben, hogy tűrjön és az evangélista mun
káját cselekedje.

Akárhova nézünk, ma mindenütt félpapok és 
félegyházak lehangoló képével találkozunk. Pedig 
nem a ruházat teszi az embert Isten szolgájává, 
hanem épen az Isten szolgálása. És nem a tornyos 
vagy oltáros épületek az Istennek igazi hajlékai,

hanem ahol az evangéliumot tisztán és igazán 
hirdetik. Embert és épületet egyaránt csak az 
evangélista munkájának cselekvése emel az Isten 
szolgálatának méltóságáig. És ennek a szolgálat
nak a végzésében a józanság az a fék, amely a 
környező élettel versenyezni hajlandó emberi szán
dékokat Istenhez és a szent munkához méltó 
utakon megtartja. Ezt a szolgálatot pedig teljesen 
be kell tölteni. Nemcsak a templomban, hanem 
az otthon falai és a mindennapi élet küzdelmei 
között is.

A Krisztus egyháza akkor térült rá a vere
ségek útjára, amikor a magukat önként az Úr 
szolgálatába adott katonái nem tudtak vagy nem 
akartak küzdő és megálló harcosok maradni. Az 
Úr apostolokat, evangélistákat és tanítókat küldött 
ki az Őt kereső népekhez. Ezek a Krisztus iga
zával, a Krisztusban adott bűnbocsátó és üdvözítő 
kegyelem örömhírével jártak a népek közt, hogy 
lelkeket mentsenek és szerezzenek az Úrnak. Az 
evangélium egyházában a lelkek mentésének és 
megszerzésének a szent munkáját kell folytatni. 
És nem lehet szomorúbb dolgot elgondolni, mintha 
a legszentebb hivatás betöltője, az igehirdető, szent 
munkája közben épen a maga tulajdon lelkét ve
szíti el. Ezért a mi evangéliumi egyházunk teljes 
kitartással és még a szenvedések árán is arra 
törekszik, hogy szolgálatát teljesen betöltse, mert 
jól tudja, hogy a Jézus Krisztus színe elé fog egy
kor kerülni, „aki ítélni fog élőket és holtakat az 
Ő eljövetelekor az ő országában “.

És mikor most, ez elmúlt közigazgatási esz
tendő munkáiról kívánunk számot adni, odaboru
lunk a minden gyarlóságot elfödöző Isten atyai 
kebelére, és odajárulunk az egyház Urához, a 
Jézus Krisztushoz, hogy amint a világ összes 
bűneit üdvösségre változtatta át, úgy legyen mi- 
nékünk is irgalmas és kegyelmes biránk, s ha 
fogyatkozásokat lát az idei számadásunkban, szen
telje meg és erősítse meg a mi lelkünket, hogy 
ezentúl mindenben megfelelő legyen a mi szám
adásunk. Mi pedig mind tegyünk szent fogadást 
újból az Úrnak, hogy buzgón fogjuk hirdetni az 
Igét, az evangélista munkáját cselekesszük és a 
mi szolgálatunkat Isten megsegítő kegyelméből 
teljesen betöltjük. Ámen.
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Ünnep után.
Kossuth Lajosnak, a magyar nemzet apjának 

a szobrát országos ünnepléssel leleplezték. Sajná
lattal állapíthatjuk meg, hogy sem a szobor, sem 
a leleplezés nem felelt meg Kossuth nagyságának. 
A szobormű nem növeli a magyar önérzetet, a 
leleplezés rendezése pedig minden kritikán alul 
maradt. Rendetlenség, tétova kapkodás tünetei 
rontották az ünnepi hangulatot. Még Kossuth 
egyházát is csak akkor hívták meg, mikor püspö
künk ismételten követelte az egyháznak a pro- 
grammba való felvételét. Bezzeg ha Kossuth róm. 
kath. lett volna, az első lett volna a díszsátor a 
tábori miséhez. így azonban az egyház a 12-ik 
helyre szorult, de Monok és Tálya, Kossuth keresz
telő egyháza csak a zsidók után következett. A 
róm. kath. egyház meg egészen elmaradt, mert 
nem akartak eretnek szobrára koszorút tenni. 
Eleintén azzal mentegetőztek, hogy nem voltak 
meghíva, de ez a mentegetőzés nem tarthatja 
magát nemcsak azért, mert ha a klerikális város
háza a zsidókat és az unitáriusokat meghívta, az 
„uralkodó" egyházat nem hagyhatta ki, hanem 
azért sem lehet ezt a naiv mentegetőzést fenntar
tani, mert Lieber tanácsnok a városi közgyűlésen 
kijelentette, hogy a kath. egyház hivatalos meg
hívást kapott. „Hogy nem tettek le koszorút, arról 
a főváros igazán nem tehet, erre senkit sem kény
szeríthet'. Különben az „Emerikánába" tartozó 
egyetemi hallgatókat is eltiltották a megjelenéstől.

íme az ünneprontók nemcsak a zászlókomé
diákat rendezgetik, hanem még a nemzet legszen
tebb ünnepeiben sem akarnak az eretnekekkel 
testvéresülni. De azért nincsen kultúrharc! És hogy 
mit szól ehhez a kormány? Még eddig semmit, 
mert Rómából várják az utasítást. És mit. szól a 
magyar közvélemény ? Megütközik és hallgatva tűr.

„Törvénnyel hívjuk föl a népet, legyen sze
retett és szerető testvérünk a szem élyes, vallási, 
polgári és politikai szabadság  élvezetében, épp  
oly teljesen, mint ahogy mindnyájan  — kirá
lyok és koldusok, gazdagok  és szegények  — 
testvérek vagyunk a halandóság közsorsában  e  
földön s a hallhatatlanság rem ényében a  síron 
túl“. (Kossuth irataiból.)

Az árvák nem felednek.
A Protestáns Orsz. Árvaház több növendéke 

f. hó 1-én Brocskó Lajos igazgató vezetésével 
vasúton elindult Rákosra és onnan gyalogosan

elzarándokolt az egy órányira fekvő rákoskeresztúri 
köztemetőbe, hogy elkísérje utolsó útján Geduly 
Eleknét, az árvaegylet nőválasztmányának évtize
deken át volt buzgó tagját. Broschko G. A. ev. 
esperes gyászbeszéde után megható jelenet követ
kezett, amidőn az egyik leánynövendék keresetlen 
szavakkal örök búcsút mondott jótevőjüknek, aki 
szerette őket és ők is szerették őt. Eljött a teme
tésre az intézet egy volt régi növendéke is kis 
fiával a messze távolból, hogy virágcsokrot helyez
zen Gedulyné sírjára. Legyen áldott emléke.

November 2-án az árvák felkeresték a kere- 
pesi temetőben örök álmukat alvó jótevőit az árva
háznak, sírjukra elhelyeztek egy-egy virágszálat 
beszéd, szavalat és ének kíséretében. Hálás szere- 
tetüknek kifejezést adtak: Székács József dr., Zsi- 
vora György, báró Kochmeister és neje, Blahunka 
Ferenc, Wágner János dr., Kovácsy Sándor, Kéler 
Napóleon, Győry Loránd, Elek Pálné stb. sírjánál.

H e l y
Óra

d é le l ő t t
d é lu t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 báró Podmaniczky Pál
Deák-tér (magyar) n Ruttkay M. Gyula
Deák-tér (magyar) 6 Sólyom Jenő
Fasor (ifjúsági) 10 Wiczián Dezső
Fasor 11 Gaudy László
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 51. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Rapos Viktor
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Ruzsicska László
Zichy-utca 7. 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikál. 
November 20-án a Deák-téri templomban dr. Kirch- 

knopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos, a kő
bányai templomban Hudák János prédikál.

H Í R E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1927. november 13-án :
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A protestáns közös bizottság új világi 
elnöke. A protestáns egyházak érdekeinek 
együttes képviseletére hivatott Protestáns Közös 
Bizottság legutóbbi ülésén megjelentek a többi 
között: Radvánszky Albert báró evangélikus egye
temes egyházi és iskolai felügyelő, Geduly Henrik 
tiszai, Kapi Béla dunántúli és Raffay Sándor dr. 
bányai evangélikus püspökök, Baltazár Dezső dr. 
tiszántúli református püspök, az egyetemes kon- 
vent lelkészelnöke, Révész Kálmán dr. tiszán- 
inneni és Antal Géza dr. dunántúli református 
püspökök, Dókus Ernő tiszáninneni református 
egyházkerületi főgondnok, az egyetemes konvent 
világi elnöke, Balogh Jenő dr. titkos tanácsos, 
dunántúli református főgondnok, Zsigmondy Jenő 
dr. bányai, Zelenka Lajos dr. tiszai, Mesterházy 
Ernő dunántúli evangélikus egyházkerületi fel
ügyelők, Rásó Lajos dr. kormányfőtanácsos, 
evangélikus egyetemes ügyész, Kaas Albert báró 
egyetemi tanár, Szelenyi Aladár dr. kormány
főtanácsos, evangélikus egyetemes vil. főjegyző. 
Az ülést Geduly Henrik püspök, a bizottság 
egyházi elnöke nyitotta meg. Kegyeletes sza
vakkal parentálta el a bizottság néhai vil. elnö
két, Degenfeld József grófot és Darányi Ignácot. 
Azután Radvánszky Albert báró javaslatára új 
világi elnökké egyhangúan Dókus Ernő tiszán
inneni református egyházkerületi főgondnokot, 
a  konvent világi elnökét választották meg. A 
bizottság ezután folyó ügyeket tárgyalt.______

Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, m t Szigety Nándor és Fia ■■ 
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.

Halálozás. Egyetemes egyházunk főtitkárát, 
Kúthy Dezsőt, súlyos veszteség érte: édesatyja 
89 éves korában, november 1-én, Monoron el
hunyt. Legyen emléke áldott szerettei hálás 
szívében.

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.

A Deáktéri polgári leányiskola a múlt 
év végén rendezett Országos Pedagógiai Kiál
lításon kézimunka- és rajzaival dicsérő oklevél
ben részesült. Glock Klára tanár buzgósága 
juttatta egyházunk most kollégiummá alakuló 
iskoláját e kitüntetéshez.

Szeretetvendégség. F. hó 6-án szépen 
sikerült, tartalmas műsorú szeretetvendégség volt 
a Váci-út 61. sz. alatti iskolában, mintegy 80 
résztvevővel. Pap Ferenc vallástanár Tolsztoj 
vallásosságáról tartott előadást, amelyhez Rimár 
Jenő vallástanár-lelkész irásmagyarázata kap
csolódott. Szavaltak: Kovács Mariska, Kazár 
Giziké, Petrovics Böske, Hofbauer Károly, Veres 
Sándor és Kovács István. Énekszámokkal sze
repelt : a vasárnapi iskolások énekkara, továbbá

Lindtner Attila és Perényi József igazgató, A 
szeretetvendégséget Héjjas Ferenc imádsága és 
közének zárta be. Jövedelme 80 P 80 fillér volt. 
— Természetbeni adományokat hoztak: Bik- 
falvy Miklósné, Friedrich Jakabné Kazár Jó- 
zsefné, Kovács Margit, özv. Ferenczyné, Kis 
istvánné, Mészáros Józsefné, özv. Petrovics 
Antalné, PreukerSándorné, Rimár Jenőné, Simon 
Jánosné, Vargha Ferencné, özv. Vidor Lászlóné, 
Zenovicz Klára. — Itt említjük meg, hogy az 
angyalföldi templomalapra a legutóbb (szept. 
25-től) befolyt összegek végeredménye 27 P 60 f. 
Kardos Miksa, Lázár Ernő. Várady Gyuláné 
2—2 P, Manicza F. 1 P, koszorú megváltás 
címén Urbán Arnold és neje 8 P.

A Deák-téri templom családi hírei. 
Kereszteltük: Lupa Magda és Lupa Erzsébet 
(ikrek), Duhaj József István, Kovács Rózsi 
Magdolna, Krausz Sándor Ervin, Riemann 
Lenke Lujza, Herceg Zsófia Jolán, Trabak Jó
zsef, Horváth Tibor. Radvan Veronka, Grűne- 
berg Ágnes Márta, Niederland Julianna Magda. 
Eskettük: Kiss István Ernő ev.—Murányi Jolán 
ev .; Rácz Tibor Lajos ev.—Tiber Ilona rk.; 
Strenge Ede ev.—Scholtz Stefánia rk .; Sultisz 
László rk.—Nemes Ilona e v .; ifj. Bágyi József 
rk.—Balogh Margit ev .; Szabó János ev.— 
Vékony Zsuzsánna ev .; Vadász János rk.— 
Szuh Juliánná ev. Temettük: Özv. Vagner Fe
rencné sz. Jandri Magda (68 éves), Johanidesz 
Paula (46 éves), Prúner János (70 éves), Búr 
István (46 éves), özv. Weninger Károlvné sz. 
Plech Mária (85 éves), Kovách Edith (4 hón.), 
Mlinárcsik András (15 éves), Kuczky Gusztáv 
(64 éves), Becker Géza (47 éves), Felde István 
(59 éves), Lövey Mihály (34 éves). A dom ányok: 
Gálik Károly Prot. Árvaháznak 25 P, Schneider 
Ferenc kórházi beteg a szegényeknek 2 P, Mül- 
ler Erzsébet a vakok bibliájára 5 P, ugyanaz 
az Ev. Szeretetházra 5 P.

A fasori templom családi hírei. Keresz
telés: Kucsmann Árpád, Kohn Irén, Mórocz 
László, Csöngei Mária. E sketés : Kovács Al
bert—Szabó Irma, Meyerhöffer Ágoston—Kántás 
Margit, Krempels Péter—Stieber Ilona, Szokol 
Pál—Molnár Anna, Kecskeméti Lajos—Kovács 
Juliánná, Iván Kálmán—Marsa Irén. Temetés : 
Sztankojánszky István 23 éves, özv. Pfeiffer 
Károlyné 79 éves, Beuerle Oszkár 48 éves, 
Videnszky Vilma 15 éves.
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Megjelent 1928. évi képes Luther-Naptár.
A Hetvényi Lajos által alapított naptár XVI. év
folyama Németh Sámuel szerkesztésében jelent 
meg. Gazdag, változatos tartalma; vallásos és 
egyházias jellege ; magas irodalmi színvonala ; 
a munkatársak névsora: művészi kivitelű illusz
trációi (Balázsfy rajzai stb.); aktuális képei ezt 
az évfolyamot is azzá teszik, amik a korábbiak 
voltak, egyházunknak almanachjává, évköny
vévé. Amennyire fájlaljuk az alapítónak, bol
dogult emlékű Hetvényi Lajosnak halálát, ép 
annyira örülünk annak, hogy az elköltözöttnek 
ezen érdemdús munkája a régi nyomokon to
vább él és folytatódik. Bibliai elmélkedéseket 
írtak a naptárba Kapi Béla, Paulik János, Né
meth Károly, Raics Károly, Hetvényi Lajosról 
Németh Sámuel és Hamvas József emlékeznek 
meg. Történelmi cikkeket Írtak Payr Sándor, dr. 
Bászel Ernő, dr. Rehmann Jenő, dr. Szigethy 
Lajos. Más irányú tudományos és ismeretter
jesztő cikkeket dr. Melich János, Fabricius Endre, 
dr. Kovácsics Sándor, dr. Szlávik Mátyás, dr. 
Bőhm Dezső. Elbeszéléseket Keztyüsné Balogh 
Margit, Farkas Zoltán, Hamvas Béla, Beliczáné 
Okolicsényi Éva, Moravcsik Gyuláné. Költemé
nyeket Sántha Károly. Kutas Kálmán, Bakó 
József, Szalay Mihály, Sz. Nagy Lajos, Magassy 
Sándor, Vályi Nagy Géza, Szántó Róbert, Mik
lós vitéz stb. Egyházunk egy évi eseményeit 
több cikk dolgozza fel. Mindezeken kívül a nap
tárban megtalálhatók mindazok az általános 
tudnivalók, amelyek más naptárakban is benne 
vannak. A 176 oldal terjedelmű naptár ára 
1 pengő 60 fillér. Megszerezhetők a lelkészi 
hivatalban és az egyházfiaknái. Olvasóinknak 
a legmelegebben ajánljuk e naptár beszerzését.

A Deák-téri magyar lelkészi hivatal új 
telefonszáma: Teréz 285—06.

Különféle faragott műbútorok és egy írógép eladó, 
ugyanott különbejáratú bútorozott utcai szoba kiadó. Buda
pest, VIII., Práter-utca 59a, IV. 58.

Német játszódélelőttök 6 éven aluli gyermekek 
részére. Megkezdődik nov. 15-én. Délelőtt 9—1-ig kézügyes
ség gyakorlása, torna, játszva német tanulás, séta. Leg
gondosabb felügyelet alatt. Jelentkezni lehet délelőttönként. 
Aradi-utca 62. III. 1. Hittestvéreknek kedvezmény.

Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egy- 
háztagjaink szakavatott, gondos és mérsékelt áron való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-kőrút 3. szám.

Angol nyelvi órákat ad evangélikus testvéreinek 
olcsón, a délelőtti órákban, volt angol hajózási tisztviselő, 
tanárjelölt, Bővebb felvilágosítást ad a fasori lelkészi hivatal.

Kisgellérthegyen, Szittya-utca 4. számú egyemeletes 
modern villa szabadkézből eladó.

Hölgyfodrész-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.

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


