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T isztább életet!
(Máté ev. X XII. 21.)

ájdalmas dolog egy nemzet
nek szomorú jövőt jöven
dölni. Százszor is meg kell
gondolni ezt, ha annak a
nemzetnek olyan nehéz je 
lene van, hogy megmaradt
erőit veszélyes lehet csüggesztés által tovább csök
kenteni. De szükségessé teszi ezt az a
komoly veszedelem, mely a nemzeteket
fenntartó családi életek levegőjét mér
gezi. Szom orú és sötét jö v ő elé nézünk,
ha a z a jajkiáltás, mely a m agyar kép
viselőházból egyik volt m iniszterelnö
künk beszédéből kicsendült, m eg nem
állítja a m ag y ar családi életek további
rom lását.
A nemzetközi divatok ruháiba öltöz
ködött erkölcstelenségek ma már belopa
kodtak a családok életébe. Az egészsé
ges és becsületes életfelfogást meggyengitik. A fiatal férfi nemcsak azért szánja
magát olyan óvatosan a házaséletre,
mert nehezek az anyagi feltételek, hanem
azért is, mert túlságosan könnyűek az
erkölcsi feltételek. Szent bizalom kell
ahhoz, hogy két fiatal szív egym ásra

bízza nevét, becsületét, egész életét — és
ezzel a bizalom m al nem m eri m egtisz
telni azt, akit ott lát egyensúlyozni az
erkölcstelenség m eredek szélein . . . Vagy
milyen emléke marad annak a mai
gyermeknek az édes anyjáról, akinek
csak morzsák jutottak az anyai szeretetből, mert édes anyjának nem volt elég
ideje az életének értékesebbik részét: a
m aga tiszta példáját o d aa já n d éko zn i
gyerm ekén ek ?
Bizony övéi eljövendő családi éle
tének, ezen keresztül pedig nemzete
jövőjének is szolgál az, aki otthonában
gátat emel a társadalmi erkölcstelensé
gek alattomos áradásának. Az advent
előtti utolsó vasárnap üzenete a mi Udvözitőnktől erre bátorít. A djátok m eg a
császárnak, am i a c s á s z á r é . . . de ha
e kornak uralkodója is az önzés, az
élvezetvágy, a határtalan szabadosság:
ne tovább, mint am eddig a z Ízlés és az
erkölcs engedi, mert m eg kell adni Isten
nek is, am i az Istené: tiszteletet vele
szem ben és tiszteletet m agunkkal szem 
ben a bennünk lévő Istengyerm ekség
és em berm éltóság képén ek . . .
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Emlékbeszéd a reformáció
évfordulóján.
Elmondotta az Evang. Leánykollégium 1927.
okt. 29-én tartott ünnepélyén dr. Petrik A ladár.
Luther Márton nem vallásalapító, nem akart
új vallást alapítani, hanem azt látta, hogy a ke
resztyén vallás lett új vallássá, nem volt többé a
régi, az evangéliumi keresztyén vallás, a felvett
pogány elemek megváltoztatták formáját és tar
talmát, szertartásait és eszméit, szavait és erköl
cseit. Nem volt az a vallás többé, amely a világi
hatalom és gazdagság helyett a lelki hatalmat és
erkölcsi gazdagságot keresi, túltengett a nyers
világi hatalom, a pompa, a fény s az ezzel járó
romlottság.
Nem új vallást akart, hanem vissza akarta
állítani a régit, a tisztát. Azt, amit Savonarola a
maga mély érzésében sejtett és ami miatt máglyán
kellett lakolnia. Amit Assisi Ferenc érzett, amikor
a pápa világi hatalmával, fényével és gazdagságá
val szemben a szegénység és szerénység kultuszát
hirdette.
Ennek adott végül életteli kifejezést Luther
Márton, amikor azt hirdette, hogy a keresztyén
egyházban idegen kultúra elemei kerültek túlsúlyra
és reámutatott arra, hogy egyedüli fundamentum:
az evangélium.
Lehet új vallás az, amelyik az evangéliumon,
a régi megnyilatkozáson alapszik — és elveti azt,
ami azóta került hozzá?
Téves tan az, amit nálunk hirdetnek, hogy
a protestantizmus csak 400 éves, míg a katholicizmus majd 2000 éves. A protestantizmus tar
talma, lényege a 2000 éves evangélium, a 400
éves reformáció csak megtisztította azt a később
új vallássá deformálódott álkeresztyénségtől. A
reformáció a keresztyénség ideálját, az evangéliu
mot kiásta abból a lávahomokból, amivel a sötét
középkor elborította, kiásta mint egy ókori klassikus
szobrot, megtisztította a salaktól és újból oltárára
emelte.
Ha a salakrétegből a kutató kiássa a régi
márvány szobrot, annak a szobornak a régiségét
nem attól a naptól számítja, amikor kiásták, ha
nem amikor alkották.
Hogy a reformáció nem új vallást teremtett,
hanem a régi keresztyénséget reformálta meg, ezt
maga a római egyház is elismerte, azzal a tényé
vel, hogy a reformáció hatása alatt közelebb jutott
az evangéliumhoz, mindig nagyobb és nagyobb
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haladást tett az evangélium felé, és mindinkább
eltávolodott azoktól az eszméktől, amiket a közép
kor pogány maradványaiból vett fel.
Mi tette világossá a reformátorok előtt azt,
hogy a keresztyén világ eltért a keresztyénségtől ?
A pápaság és a papság túltengő világi hatalma,
fénye, pompája és gazdagsága — a bűnbocsátó
cédulák árúsítása, a biblia olvasásának tilalma, a
népnek szellemi alárendeltségben való tartása.
Mit láttunk a reformáció után? A protestánsok
iskolákat alapító tevékenységét magáévá teszi a
római egyház is és a nép szellemi alárendeltsége
helyett protestáns mintára annak művelődését
mozdítja elő — a bűnbocsátó cédulák eltűntek
már a múlt emlékei közé. Az inquisitiók sötét
kora még igyekszik egy ideig fenntartani a régi
erőt és hatalmat, de mindinkább gyengül az ereje
és az egyház egyháziasabbá válik, a világi hata
lom helyett inkább lelki hatalomra kezd törekedni
— az evangélium mindinkább tért hódít — már
nem viszik máglyára a bibliaolvasó polgárt, mint
tették Budán és Sopronban az ellenreformáció
korában — a mai római egyház már nem a Tetzelek és Torquemádák vallása, vértörvényszékre már
nem hurcolják, máglyára nem viszik azt, aki Róma
hatalma előtt meg nem hajol, pedig a számbeli
többség ma is meg van, a fizikai lehetőség a
hatalom gyakorlására nem szűnt volna meg, a katholikus vallás ma már nem a gyűlölet, kizárólag a
világi gazdagság és hatalom vallása, keresztyé
nebbé, egyszerűbbé vált, közelebb jutott az evan
géliumhoz — egyszóval meg van reformálva. A
reformáció áldása így lett az egész keresztyénség
áldásává, azoké is, akik azt öntudatosan el nem
ismerik.
Luther volt az, aki a keresztyén ember egyé
niségét, öntudatát felébresztette a vakhit járma alól,
aki az evangélikus öntudat dacos bátorságával
kiáltotta oda a mindent lenyűgöző hatalomnak,
hogy „itt állok, másként nem tehetek, Isten engem
úgy segéljen". Ez az öntudat, ez a bátor fellépés
az, ami az egész keresztyénséget kiemelte, meg
javította és ma is állandóan fenntartja és minden
veszélytől megvédi.
Egyik nagy magyar festő — Zichy Mihály —
azt az ismert jelenetet, amikor Luther Wartburg
várában a tintatartót vágta a falhoz, úgy örökíti
meg, hogy Luthernek visiójában megjelent az ördög
egy nagy csoport képében. A csoport közepén a
pápa, aki vánkoson odanyujtja Luther felé a bíborosi kalapot, egy nő, aki az élet örömeit kínálja,
kínálják ott neki a gazdagságot aranyak formájá-
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bán, a hatalmat kard képében és ott vannak fenye
gető alakok, akik a csábitó háttérben gyilókkal,
kínzással fenyegetőznek — és Luther Márton,
ugyanazzal a büszke mozdulattal, mint a wormsi
országgyűlésen, elhárítja magától a csábitást, a
fenyegetést, egyik kezével a nyitott bibliára támasz
kodik és a másikkal a vízió felé hajítja a tintatartót.
Ez a reformáció képe — amit egy katholikus
festő festett: a biblia, az evangélium az alap,
amelyre támaszkodnunk kell — ettől nem tánto
ríthat el sem a hizelgő csábítás, sem a durva
fenyegetés.
A reformáció ünnepén jusson eszünkbe az,
hogy a reformáció eredménye nemcsak egyes
positiv egyházak megalkotása volt, hanem az egész
világ erkölcsi életének megjavítása, az evangélium
renaissanca és a keresztyén öntudat emelése. Az
élet minden viharában, minden csábításával és
minden fenyegető veszéllyel szemben hitünk az,
ami erőssé tesz, hogy elmondhassuk a nagy refor
mátorral mindennel szemben: Itt állok, másként
nem tehetek, Isten engem úgy segéljen.

„Evangélikus szülőktől születtem, ev an g é
likus vallásban neveltettem s lelkem ben jól érzem
m agam at Luthernek am a tana mellett, mely
a lelkiism eretet em ancipálta, m időn a keresz
tyén vallás kútfejének a Szentírást jelölte ki.“
(Kossuth L ajos irataiból.)

Külföldi hírek.
O któber 3-án újra megnyílt a jeruzsálemi
német evangélikus iskola, melyet az angolok
1917-ben zártak be.
D. Ihm els püspök, aki az elmúlt napokban
fővárosunkban tartózkodott, sőt több Ízben elő
adásokat is tartott s gyülekezetünk sok tagja
megismerhette, a Német Akadémia tagjává
választatott. A mai Németországban lelkészjellegü ember részére az elgondolható legnagyobb
kitüntetés.
O roszországban a sovjeturalom hosszú
tárgyalás után elismerte hivatalos jellegű egy
háznak a görög keleti egyházat, de azzal a
kikötéssel, hogy az egyház is kellő loyalitással
viseltetik a sovjettel szemben. Úgy látszik, ez
is megtörtént, mert az emigrált orosz lelkészek
bejelentették az ez ellen való tiltakozásukat s
külön egyházban akarnak szervezkedni.
A ném et gyermekbarátok évi jelentéseiből
tudjuk, hogy ez a négyesztendős szocialista
mozgalom már 350 csoportban végzi munká
ját s a propangadának alávetett gyermekek
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száma 300,000. E szocialista mozgalom kimon
dott nevelési programmja: Olyanná akarjuk
nevelni gyermekeinket, akik képesek lesznek a
mai társadalmat átalakítani.
Az am erikai lutheránusok egyesülési törek
vése s mozgalma már olyan előrehaladott stá
diumban van, hogy a jövő év januárjában az
ezt megalapozó gyűlést meg is tarthatják s a
világ legnagyobb számú lutheránus egyháza
megalakulhat.
A genfi protestáns nemzeti egyház a berni
kanton segítségével a szerencsejátékok elleni
küzdelmét megkezdte, s olyan határozatokat
akar provokáltatni, hogy az minden nyilvános
és zárt helyen is eltiltassék.
A budapesti róm. kath. egyháztanács azon
tiltakozását közli a Das Evangelische Deutschland,
mely szerint mint külföldieknek sem Luthernek,
sem Kálvinnak nem emelhető szobor. Kiváncsiak
vagyunk arra, hogy az egész Európában ismert
és olvasott újság e közleményére mit válaszol
a protestáns külföld.
A m isszionáriusok általános arány számára
világosan mutat rá a következő néhány statisz
tikai ad at: Kínában 6636 protestáns misszioná
rius működik 2440 róm. kath. misszionáriussal
szemben.
A z o lá h korm ány és a vatikán között létre
jött az a megegyezés, hogy az összes egyházi
javak felett a kormány rendelkezik és disponál.
Éhez a megegyezéshez azt a megjegyzést lehet
fűzni: mi történik azzal a felekezeti iskolával,
melynek rendháza oláh területen van, de az
iskolája esetleg Magyarországon?
A m üncheni állomás épületében a kirán
dulók részére korai miséket tartott az egyház,
s jelentéséből azt látjuk, hogy ez a vasútállo
mási egyházi tevékenység a hívek részéről nagy
megértéssel találkozott.
G. L.
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HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. november 20-án :
Hel y

Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
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

Lelkész neve

fél 10 Broschkó G. A.
dr. Kirchknopf Gusztáv
n
6 Sólyom Jenő
10
Wiczián Dezső
11 Geudy László
4 Késmárszky Lajos
5 báró Podmaniczky Pál
9 Hudák János
11
Majba Vilmos
10
Morhács Márton
fél 11 dr. Szuchovszky Lajos
10 Martony Elek
10
Rimór Jenő
11
Ruzsicska László
10 Mohr Henrik
11
Tomcsányi László

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pá! prédikál.
November 17-én a Deák-téri templomban dr. Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos, a kő
bányai templomban Majba Vilmos prédikál.

Az egyetemi Luther-szövetség nov. 13-án,
a Deák-téri díszteremben alakuló gyűlést tartott.
Ezelőtt 7 évvel már megalakult ez a szép hivatású ifjúsági egyesület, azonban az utóbbi évek
ben ellanyhult a működése s így szükségessé
vált újjászervezése. Az a nagy érdeklődés és
lelkesedés, mely az alakuló gyűlésen megnyil
vánult, biztató záloga annak, hogy az evang.
egyetemi ifjak az országos Luther-szövetség
szerves alkotórészeként szereplő Luther-szövetségükben áldásos munkásságot fognak ki
fejteni. A szövetség célja ugyanis: Akadémiai
istentisztelet, bibliai óra, vallásos-esték tartása;
kulturális, ismeretterjesztő előadások, tanfolya
mok, társasösszejövetelek rendezése; a szegény
sorsú ev. egyetemi hallgatók támogatása, szóval:
vallásos, kulturális és szociális programm meg
valósítása. — Az alakuló gyűlést dr. Mauritz
Béla egyetemi tanár, ifjúságunk lelkes barátja
nyitotta meg. Buzdító szavakat intézetek a nagy
termet zsúfolásig betöltött ifjúsághoz — soraik
ban egyetemi nőhallgatók is számosán meg
jelentek — báró Kaas Albert, dr. Prőhle Vilmos,
Rohringer Ferenc egyetemi tanárok, dr. Rásó
Lajos a bpesti Luther-szövetség elnöke. Jelen
voltak m ég: dr. Schneller István, dr. Scholtz
Oszkár, dr. Szigethy Lajos, dr. Mikler Károly stb.
Az előkészítő-bizottság nevében lelkesítő s egy
ben komoly munkára s öntudatos hitvallásra
buzdító beszédet mondott dr. Kirchknopf Gusz
táv. Az alakuló gyűlés ideiglenes ügyrendet
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állapított meg. Örökös díszelnökké megválasz
totta dr. Raffay Sándor püspököt, aki hivatalos
távolléte miatt nem jelenhetett meg. Tanár
elnökké Rohringer Sándort, az ifjúság részéről
ügyvezető-elnökké Piri Lajost választották. A
régi szövetségi tagok nevében Plenczner Sándor
üdvözölte az újra alakult Szövetséget. Az ifjú
sági egyesületek részéről elhangzott üdvözlések
után a sok reményre jogosító alakuló gyűlést
az elnök berekesztette. A szövetség állandó
helyiséget kapott a Deák-téri egyházi épületben
s működését nyomban megkezdte.
Az „Országos Evangélikus Tanáregye
sület" is megtartotta szokásos őszi közgyűlését,
mely egyúttal az egyesület huszadik évét zárta
le. Á testvér református, katolikus és országos
tanáregyesületek kiküldötteinek üdvözlése után
Bancsó Antal és dr. Haberern J. Pál tiszteleti
tagok köszönték meg választásukat, majd dr.
Mágocsi-Dietz Sándor díszelnök tolmácsolta báró
Radvánszky Albert egyetemes iskolai felügyelő
szives üdvözletét. Ezután dr. Szigethy Lajos adott
elő „A szép mint az iskolai élet középpontja",
Klaniczay Sándor az internátusi nevelés, dr.
Vietórisz József pedig a régi eszméknek új isko
láinkban való megvalósításáról. Több fontos
határozatot is hozott az egyesület, így a Taná
rok Nevelési Segélye, a reformátusokkal közös
tanügyi szemle ügyében.
Francke Ágoston halálának 200 éves for
dulója alkalmából a „Fébé“ evang. Diakonissza
Nőegylet rendes vasárnap délutáni összejövetele
keretében nov. 20-án fog megemlékezést tartani
a híres halle-i intézmények alapítójáról. Az öszszejövetel. d. u. 5 órakor kezdődik az Egyetemes
Egyház Üllői út 24. sz. alatti imatermében s
azon mindenkit szeretettel lát az Egyesület Veze
tősége.
Karácsonyi v ásár 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.
Evang. Családi-Est Kőbányán. Nov. 9-én
Luther Márton születési emléknapjának az elő
estéjén a X. kér. Luther-Szövetség nőválaszt
mánya egy szépen látogatott művészi program
mal egybekötött evang. családi estélyt rendezett
a Waltz-féle díszteremben. — Ez estélyekben
feléledtek a háború előtt oly szépen, működő
„Evang. Családi Kör" összejövetelei. Érdekessé
tette ezen összejöveteleket az a körülmény, hogy
a külföldről közénk jött s Kőbánya gyáripará
ban vezető állásban álló több német evang.
család is tevékeny részt vesz bennök. így gyö
nyörködtette Schwab Károlyné, a lámpagyári
igazgató neje ritka szép művészi szavalatával
a megjelenteket. Nagy sikert aratott Uray Jánosné gyártulajdonos neje remek zongorajáté-
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kával, előadva Liszt: Faustját. Pildner Mellita
dalaival váltott ki nagy tetszést; zongorán
kisérte Belohorszky J. mérnök. — Mint régi jó
ismerősök megjelentek körünkben Pálmay Kál
mán igazgató, ki „Kossuth “ c. vers elszavalásával mély hatást keltett. Hasonlóképen nagy
sikert aratott Kolba Böske énektanárnő opera
részleteknek eléneklésével. Végül Reisz Vilmos
szép tehetségről tanúskodó és sok reményre
jogosító hegedűjátéka zárta be a művészi elő
adást. Majba Vilmos lelkész tartotta Luther
ifjúságára vonatkozó s a templomépítési alap
adakozására felhívó buzdító beszédét. A nagy
számú közönség körében üdvözölhettük Hatolkay Kázmér ref. lelkészt, Veres Tihamérnét, a
Mansz elnöknőjét.
A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelés:
Nagy Mária, Schmalzl Edith,
Boricza István, Szilvási Alojzia Margit, Hibbján
Csaba György Ottó. Axaméthy Judith Margit és
A. Zsuzsánna Sári (ikrek), Ráth Károly Zoltán,
Farkas Edith, Kurás Katalin, Turcsán Anna,
Egyenessy Margit Mária Ilona.
E s k etés: dr.
Benárd Jenő Vilmos ev.— Havas Jolán e v .;
Kocztúr Sándor Pál ev.—Vörös Róza rk .;
Flasch Gyula János ev.—Baracsi Etel rk. Te
m etés : özv. Szandtner Ernőné (81 éves), Frank
János (70 éves), Konnert Frigyes (17 hón.),
Opoczki István (3 éves), Rohoska Pál (63 éves),
özv. Kovácsik Jánosné (71 éves), Eichberg Er
zsébet (272 éves), Serfőző Mária (21 éves), Sípos
Emma (19 hón.), Pasztuha Zsuzsánna (24 éves),
Michnay Amanda (82 éves), Mihályi Dániel
(78 éves), Grisza Gábor (22 éves), Burkovszky
Dezső (31 éves), Breska Istvánná Stark Regina
(58 éves), Gálik Margit (17 éves). A d o m á n y o k :
dr. Benárd Vilmosné 50 P, N. N. hősi halott
sírjára koszorú megváltása szegénysorsú diá
koknak 6 P, N. N. szegényeknek 5 P, Hibbján
Gusztáv szegényeknek 10 P, u. a. szabad ren
delkezésre 10 P, N. N. több könyvet adott a
kórházi betegek részére. Bodnár Pál, hősi halott
fiának emlékére, egy árva középisk. tanulónak
10 P ; Holczer Jánosné kórházi beteg a szegény
gyermekeknek 5 P ; a kórházi betegek részére
könyvadományok N. N.-től és Bodnár Páltól.
A fasori templom családi hírei. K eresz
telés: Kubesch Eugénia, Cserni Erzsébet, Pap
Klára, Szadváry Károly, Gratzer Erzsébet. E ske
tés : Vágó Nándor—Banovics Margit. T em etés:
Maurer Vilmos 80 éves, Csörsz Jenő 46 éves,
Lányi Pál 87 éves, Sárkány Ilona 42 éves.
A kelenföldi evang. templomépitéshez
befolyt összegek 1927. okt. 15-től: Kötvényt
je g y e z te k : Cvikli András, Ujágh Árpád, Schulek
János, dr. Szontagh Sándor 1000— 1000 P, t Igó
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Elekné emlékére 1000 P-ős alapítvány, Mokry
Imre 200 P, Gyenes Dezsőné, özv. Mokry Endréné, Mokry Eszter, özv. Kacsunka Jánosné, Sár
kány Jenőné, Petrovics Pál, Rakssányi Zoltán,
Rakssányi Zoltánné, Csánnyi Károlyné 100— 100
P névértékben. Tomassek Emma 200, Mihálffy
Győzőné 100, Zsótér Györgyné 10 P, Baricza
Mária 60 cseh korona, özv. Szabó Sándorné
20 P, 2 drb ezüst 5-ás, 10 drb ezüst 1 K-ás,
Samák Györgyné 2, Palinay Győzőné 5, Raisinger Lajosné I. 20, Wirth Henrik 25, Józsa
Mihály 50, N. N. I. 20, Orbán Lajos 2, Gyura
Károly 10, dr. Kováts J. Istvánné 80, Balthazár
Béláné XII. r. 8, dr. Ferentzy József II.' 10,
a kelenföldi Evang. Nőegylet Reform. Emlékünnepélye offertóriuma 40, Wagner Győzőné
16 P adományai.
Felhívjuk hittestvéreink b. figyelmét Igaz Sándor
protestáns ékszerészünk mai hirdetésére.

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
Okolicsányi 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.

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
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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, Vili., Próter-utca 59a, IV. 58.
Német jétszódélelőttök 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
•lesón, 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.
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.
Mosást, vasalást vállal esetleg házhoz megy özv.
Lengyel Lajosné, VI., Szent Lászld-út 56. földszint 9.

FIUK! Mi lehet e széles föld felett szebb
dolog a cserkészetnél?
GYERTEK 1 A 223. P. L. Sz. cserkészcsapat
szeretettel vár titeket. — Jelentkezni lehet: Deák
tér 4. I. Cserkészotthonban szombat d. u. 4—7.

1927. november 20.

Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Hittestvéreink szives támogatásét kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.
Egy pengőért 4 fogásos ebéd kapható : Bahil Emí
liánál VI., Szondy-utca 37a. I. emelet 6.

1927. november 20.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

S z ő rm e k a b á to k
szőrmeárúk nagy választékban

SOMOGYI

sz ű c sn é l

Vili., Rákóczi-út 23. szám, I. em. (Uránia mellett.)
Á t a la k ít á s

— ja v ítá s

Telefon : József 363— 14.

— fe s té s .
Telefon : József 363— 14.

IGAZ SÁ N D O R
protestáns ékszerész
JB n d ajtest, IV ., K o s s u th L a jo s - u . 2 0 .
(Astoria szállodával szemben.)

Kéri hittestvéreit, hogy mielőbb keressék
fel üzletét k a r á c s o n y i és ú jé v i bevásár
lásaikkal. A kiválasztott tárgyakat készség
gel megőrzi.
Nagy választék a r a n y - , e z ü st é k s z e r e k 
b en és s v á jc i é r á k b a n . E lapra hivat
kozók 10% engedményben részesülnek.
Cégalapítás Aradon 1903-ben.

B

Hittestvéreink figyelmébe!

I IT A D T
U 1 VJ1\ I

a

í

legelőnyösebb fizetési feltételek
mellett részletfizetésre

Első B ajai Bútorgyár mintalerakata és vezérképviseleténél:

L M G S F E JL D

GYU LA

fiútestvérünknél. B u d a p e s t , V I I . , W e s s e lé n y i- u t c a 4. sz.
alatt vásárolhat a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig.

V á sz o n -á rú k , SL bd
“
evőkészletek, zsebkendők, angol zefirek, óriási vá
lasztékban, nagybani árak. Kész női és férfi fehérneműek méret szerint is készülnek legjobb kivitelben.
B elv árosi Vászonárú R t. Budapest, IV., Kamermayer Kéroly-utca 10. sz. (Ev. egyház épületében.)
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1927. november 20

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

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

