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Lelki fegyverek.
Pál ap. efezusi levele ,VI. 10—17.
okféle fegyver! használ az ember dig elölről kezdené. Az emberi fegyverek, in
földi élete megtartásai előmene dulatom cs leleményességek e küzdelmébe a
tele, boldogsága érdekében. Van döntés érdekében Isten is fegyvereket ad az
nak védő és vannak támadó emberiség megmentéséért harcolók számára.
fegyverei. Vannak anyagi és van Álljatok elő, mondja Pál apostol efezusi levele
nak szellemi fegyverei. Vannak ezeknek az embereknek, övezzétek fel maga
gyógyító és vannak ártó fegyve tokat igazlelkűséggel, öltözzetek fel az igazság
rei. Néha nemzetek támadnak mellvasába, saruzzátok fel a békesség evan
egymás ellen, néha egyesek. Né géliumát, vegyétek fel a hitnek pajzsát és az
ha családok gyűlölködnek, néha üdvösség sisakját, — mindezek védő fegyverek,
társadalmi osztályok versengenek. Néha lövész hogy megállhassatok az ördög minden ravasz
árkokat ásnak egymás ellen, máskor laborató ságával szemben, — azután vegyétek a táma
riumokban keresik a mindennél öldöklőbb mér dásnak és győzelemnek egyetlen fegyverét: a
geket egymás pusztítására. De viszont vannak léleknek a kardját, mely az Isten beszéde . . .
Komoly igazság ez. Sok ember nem törő
olyan emberek is, akik éppen ez ellen a foly
tonos és sokféle harc és háború, pusztítás és dik vele, nem használja, fegyvernek sem tekinti.
gyűlölködés ellen keresgélik és tökéletesítik a Pedig minden ember egyéni életében is bánat,
fegyvereket. Orvosok, akik testi fájdalmak és erőtelenség, legyőzetés és veszteségek ellené
szenvedések ellen küzdenek, bölcsek és vezér ben a leghatalmasabb fegyver, kardja a lélek
lésre hivatottak, akik az anyagi sebek és nyo nek, mellyel önmagáért, földi boldogságáért,
morúságok enyhítésének a módját keresik, ta üdvösségéért megküzdhet. Istennek beszéde ez
nítómesterek, próféták és papok, akik a békes a világhoz a Jézus Krisztus által. Te hozzád
ség, a jóság, az igazság és a szeretet fegyvereit is, te éretted és rajtad keresztül is a világhoz
hirdetik és kínálják az emberiségnek önön bol a világért. Meg kell tanulnod neked is, egyéni,
családi és nemzeti életedben egyaránt éppendogulása érdekében.
Mindezek emberi fegyverek. Küzdenek úgy, mint e világnak, hogy a végső győzelmet
egymással évezredek óta s egy-egy boldogabb ezer fájdalmas tanulságon át is lelki fegyverek
vagy egy-egy szerencsétlenebb korszak mutatja, kel lehet csak megszerezni. Neked is azok
hogy milyen fegyverek győzedelmeskedtek. közé kell tartoznod, akik ilyen fegyverrel küz
Ennek az emberi világnak a pusztulását azon denek. Vegyétek fel tehát az Istennek minden
ban nem tartóztathatnák fel még azok a két fegyverét, hogy a gonosz napon képesek legye
ségtelen tanulságok sem, melyeket e küzdel tek ellenállni és mikor mindent elvégeztek,
mekben szerzett. Tovább harcolna, mintha min megállni . . .
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Evang. lelkészek országos
konferenciája.
Ez évi országos konferenciáját az evang.
lelkészegyesület Nyíregyházán tartotta meg okt.
9 és 10 napjain. A konferencián 50 evang. lel
kész vett részt, szemben az eddigiekkel, melye
ken mindig 100-nál több résztvevő volt. A ta
nácskozásokat D. D. R a f f a y Sándor püspök,
mint az Evang. Lelkész Egyesület tiszteletbeli
elnöke, a „Magyar Hiszekeggyel" nyitotta meg,
majd megtartotta nagyhatású elnöki beszédét,
melyben többek között a következőket mon
dotta :
„A keresztyén egyházak kötelességei meg
változtak : amig régen az egyházat hívek alkot
ták, ma az egyháznak kell őrizni híveit. Ma az
egyházaknak emberekre van szükségük. Nem
az egyes emberek fordultak el az egyháztól,
mert mindenkiben él a békére való vágy. Ellen
ben nem tudtuk mindeddig gyökeréig keresz
tyénné tenni a társadalmat, amely igazságot,
megértést szomjaz. A római katholikus egyház
felismerte ezt a nagy feladatot és szent erő
feszítéssel már két nemzedéket magához láncolt
a kongregációkban, ezenkívül nem kevesebb,
mint 80000 női alkalmazottja van szerte a vilá
gon. Érzi a női munka roppant jelentőségét, a
szivek összefonódásának fontosságát. A katholicizmus bölcs előrelátással veti magát az isko
lák fejlesztésére. Az iskola szántóföld és aki
nem vet, nem is arathat. A református egyház
a presbitériumokat az aktív evangelicitás szol
gálatába kívánja állítani és kétségkívül korsza
kos fejlődési mozzanat ez. A lelkészek beszél
jenek az élet nyelvén, a nyájnak ismernie kell
a pásztor szavát. Az élet középpontjában áll 8z
egyház és a protestantizmus akkor kezdett hanyatlani, amikor elméletekbe merült el.“
Ezután Baltazár Dezső ref. püspök a ref.
lelkészegyesület nagyszámú küldöttségének élén
üdvözölte az ev. lelkészegyesület, annak tiszte
letbeli elnökét, D. D. Raffay Sándort, mint „a
tudomány és a cselekedet kiváló püspökét",
valamint a lelkészegyesület elnökét, Paulik Já
nos nyíregyházi lelkész, kormányfőtanácsost,
aki most ünnepelte 40 éves lelkészi jubileumát.
Baltazár Dezső üdvözlő beszédében az igaz
ságról beszélt. Hazánkra vonatkoztatva — úgy
mond Baltazár — a múlt, a jelen és a jövő
folyásában azt tartjuk igazságnak, ami egyedül
és kizárólag a nemzet érdekét illetőleg tisztán
a nemzet „szent önzésének" mérlegén mérve
igaz. Másokat nem akarunk háborgatni meg
győződésükben, de az igazságainkat a meg
alkuvás és szolgaság békéjéért, ennek a békes
ségnek tetszetős világi kényelméért és földi elő
nyeiért nem adjuk oda. Ilyen odaadás ellen
magyarságunk, kereszfyénségünk önérzete, mél
tósága, sőt létérdeke is tiltakozik. Az igazságo
kat megtámadás ellen az igazság fegyvereivel
védjük, mert Jézus szerint az igazság szaba
dokká tett bennünket. Szabadság nélkül pedig
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nincs élet. A felzavart lelkek lehiggadása meg
hozza számunkra a megértés hajnalát, amely
nek fényében a hazafias katholikus társadalom
mal együtt látjuk meg és követjük a közös
ideálok útvonalait.
Az első előadást dr. Gaudy László tar
totta a kópén hágai lutheránus világkonferenciá
ról, ismertetve az egyes előadásokat, az azok
hoz fűződő vitákat, eleven képet adott az egész
világkonferenciáról és ismertette annak jelentő
ségét.
Az evang. lelkészek ezután a nyíregyházi
leány-kálvineum árvaházát tekintették meg, dél
után pedig a nyíregyházi evang. Kossuth Lajos
reálgimnázium Rothermere Diákotthon avatási
ünnepélyén vettek részt.
A konferencia folytatásán Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész az egyházi önkormány
zat reformjáról, a belső fegyelmezés kérdésé
ről, valamint a rádió által való lelki gondozás
ról beszélt. Paulik János elnök a lelkészek kül
földi tanulmányútjának ügyét referálta és sür
gette az evangélikus diakonissza-kérdés ren
dezését. Duszik Lajos miskolci lelkész, A lel
kész harca gyülekezetében címmel tartott elő
adást. Kutas Kálmán szegedi lelkész az egy
ház feladatairól beszélt. Kimondotta a lelkész
konferencia, hogy az Evangélikus Papnék Or
szágos Szövetségének a lelkészözvegyek segí
tése érdekében indított akcióját egész erejével
támogatja. Az egyes programpontoknál számos
hozzászólás hangzott el. A lelkészt konferencia
iránt a világi hívek is nagy érdeklődést mutat
tak. Ott voltak Zelenka Lajos dr. ítélőtáblái
tanácselnök, tiszakerületi felügyelő, Mikecz Ist
ván alispán, Benes Kálmán dr. polgármester,
Gregersen Lujza, a Protestáns Nőszövetség fő
titkára és számosán.
A konferenciával kapcsolatos egyházi ün
nepségek ez alkalommal Paulik János elnök
40 éves lelkészi szolgálatának jubiláns ünnep
lése jegyében folytak le, akit lelkésztársai, egy
házi felsőségei, gyülekezete és egyesületei sok
szeretettel üdvözöltek és ünnepeltek. Kiemelke
dett ezek közül az ORLE képviseletében meg
jelent Csikesz Sándor egyetemi tanár üdvözlő
beszéde, melyben a felekezeti egyetértés szent
tüzének ápolásáról szólott és a nyíregyházi nő
egylet egészen közvetlen és meleg üdvözlése.
Ami a konferencia eredményességét illeti,
az — sajnos — nem volt kielégítő. Az előadá
sok összeválogatása, valamint egyik-másikhangja
és színvonala nem volt az országos lelkész
egyesülethez illő. Ez okozta aztán némelyik
vita ingerült hangját. Mindezeken idejében se
gíteni kell.
K. L.
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Sopron két ünnepnapja.
Országos jelentőségű ünnepségek voltak
a „leghűségesebb v árosiban, Sopronban. Ez
alkalommal adták át nemes hivatásának az
evangélikus teológ:ai fakultás hallgatóinak ott
honát, másnap ezt az evangélikus egyház legkivá
lóbbjainak díszdoktorrá avatása követte, végül
pedig elhelyezték a fakultás nagyszabású szék
házénak alapkövét. A kétnapos ünnepségre
Budapestről leutaztak Sopronba: Petri Pál dr.,
vallás- és közoktatásügyi államtitkár, Hermann
Miksa ny. miniszter, műegyetemi tanár, a város
országgyűlési képviselője, Radvánszky Albert
báró dr., az evangélikus egyház egyetemes fel
ügyelője, Geduly Henrik dr., Kapi ..Béla dr.,
Raffay Sándor dr. püspök, Weszely Ödön dr.,
egyetemi tanár, a pécsi tudományegyetem rek
tora, Lencz Géza dr., egyetemi tanár, hiítudománykari dékán, a debreceni tudományegyetem
képviseletében, Kiss Ferenc dr., egyetemi tanár,
Schneller István dr., ny. egyetemi tanár, Sándy
Gyula műegyetemi tanár, Rásó Lajos dr., kor- á'. . főtanácsos, evangélikus egyetemes ügyész,
Ser. ól íz Oszkár dr., egyházkerületi főjegyző,
Kuthy Dezső ev. egyetemes főtitkár, Hoepfner
Guidó műépítész és sokan mások. Szombaton
délután az evangélikus templomban kezdődött
a kétnapos ünnepség. Az istentisztelet végez
tével az egész közönség átvonult az új teológus
otthonhoz, melyet Gerlóczy Gedeon és Slráner
Gyula építettek. Ziermann Lajos kormányfő
tanácsos, az otthon-bizottság elnöke és Rad
vánszky Albert báró dr., ev. egyetemes fel
ügyelő mondott nagyhatású beszédet, majd
Kapi Béla dr., püspök megáldotta az új otthont.
Ezután Weszely Ödön dr., a pécsi tudományegyetem rektor magnifikusza, Kiss Jenő dr.
dékán és Deák János dr., az Otthon igazgatója,
végül pedig Zászkaliczky Pál ifjúsági szénior
mondott beszédet. Rendkívüli hatást keltett egy
Sopronban időző finnországi evangélikus lel
kész, Laitinen Toivo magyarbarátságtól áthatott
üdvözlete, melynek keretében megköszönte,
Hogy külföldi evangélikus papok számára is
lehetővé tették, hogy a magyar tudománnyal
krzelebbről megismerkedhessenek. Este a temp
lom oan nagyszabású vallásos ünnep volt.
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Másnap délelőtt az istentisztelet után a
díszdoktorráavatás következett. Báró Prónay
Dezső tb. egyetemes felügyelő, báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő, Geduly Henrik,
dr. Raffay Sándor és Kapi Béla püspökök, dr.
Ravasz László ref. püspök, dr. Schneller István
ny. egyetemi tanár és Kiss Ferenc, debreceni
egyetemi tanár avattattak díszdoktorokká és
vették át rövid beszéd kíséretében a doktori
diplomát. Evangélikus egyházunk e nagy kitün
tetése a tudomány, az egyházi élet és a pro
testáns testvériség kiváló képviselőit érte.
Délután a teológiai fakultás új épületének
alapkőletétele volt ünnepélyes formák között.
Az impozáns épület Sándy Gyula műegyetemi
tanár tervei szerint épül.

Egy bécsi Istentiszteletről.
A bécsi belvárosi evangélikus templomot
a Dorotheen-strasseban kislány koromtól fogva
ismerem, azért az elmúlt vasárnap, amikor csa
ládi ügyek elintézése után, vonatra ülhettem
volna, felébredt bennem az óhaj, miután a fa
sori kedves templomunk istentiszteletét lehetet
len volt meghallgatnom, — hogy a VI. kerület
Gumpendorfi evang. istentiszteletén vegyek részt.
Szép parkírozott téren épült a mórstílusra em
lékeztető, tágas templom — az oltár fölött fehér
karrarai márványból faragott Krisztus-szobor —
fölötte a szószék — a temptom falai diszkrét
bordó barna aranyozott színekben, gyönyörűen
faragott oszlopos emelvényekkel, padsorokkal.
Mélyen búgó orgonahangok és a szószéken
egy igazi lutheri pap — hatalmas meggyőző
déstől és mély lelkiségtől áthatott szónoklata
magával ragadja a közönséget. De mi ez? Az
imát befejező ámen után ismét megszólal Pfarrer Muhr és felkéri híveit, ne távozzanak el a
templomból addig, míg az új hitteslvéreket,
számszerint 60 — fel nem vette ünnepélyesen
az egyháztagok sorába.
Végtelen meleg, egyszerű formák között
történt meg ez az aktus, annak hangoztatásá
val, hogy nem a számszerinti gyarapodás a fő,
hanem az áttértek élő hite és cselekvő szeretete, mely az Ur asztalánál egyesítette vala
mennyit.
A régi császárváros talán legjobban érezte
a világfelforgató háború mindent megmozgató,
elmozdító, megsemmisítő viharját. Uj generáció,
új eszméknek hódol, úgy mondják — semmi
sem szent többé. Igen, a salak, az leválik a
nemes fémtől— de ami érték lelkiekben, helyt
áll e zűrzavaros világban, az — az odatalál
Krisztushoz, a Megváltó szeretetéhez. így törté
nik, hogy a hitetlen Bécs lakói közül minden
hónap első vasárnapján a felfeszített Krisztus
márványszobor-oltára előtt tesz hitvallást az
evangéliumra egy újabb ember csoport. Bécs
városának jelenleg 8 lelkészi hivatala 100.000
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evangélikus hívőt szolgál. A Gumpendorfi tem
plom 80 év elölt épült, az egyházközségnek
20.000 tagja van.
Mosolygós őszi napfény köszönti a tem
plomból távozókat, kiknek arcára a belső fény
veté meleg sugarát.
Horusitzkyné Barthel Hermin.
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ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. október 20-én :
H ely
Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57.
Üllői-út 24.
Szvetenai-u.
Gyarmat-utca 14.
Abonyi-u. 21.
Váci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Lenke-út 56.
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Lelkész neve

fél 10 Broschko G. A.
v. Kendeh-Kirchknopf G.
11
Kis György
6
Ruttkay Mikiién Gyula
10
Dr. Gaudy László
11
4
Danhauser László
5
Broschkó G. A.
Dr. Gunesch Károly
9
11
Majba Vilmos
10
Morhács Márton
Sólyom Jenő
10
10
Szuchovszky Gyula
fél 11 Lamnek Vilmos
—

10

11
11
11

—

Rimár Jenő
Ruzsicska László
Mohr Henrik
Szabó Aladár

Október hó 27-én a Deák-téri templomban vitéz dr.
Kendeh-Kirchknopf G , a fasori templomban Kemény Lajos,
a kőbányai templomban dr. Szuchovszky Lajos prédikál.

Meghívó és felhívás. Á Biblia-Társulat
alapításának 125 éves jubileuma alkalmából
vasárnapon, október 20-án este negyedkilenc
órai kezdettel a pesti Vigadó nagytermében
ünnepélyt rendezünk. Az ünnepélyen felszólal
nak D. Raffay Sándor püspök, Hegedűs Lóránt
ny. miniszter, Raics Károly altábornagy, Józan
Miklós püspök, Somogyi Imre lelkész, dr. Thaly
Lóránt főtanácsos, Czeglédy Sándor esperes és
mások. Közreműködik 280 tagból álló énekkar,
id. Vidor János vezényletével. Részletes prog
ramra a helyszínen. Belépődíj nincs. Pontos
megjelenést kérünk. A Biblia-Társulat adja ke
zünkbe a magyar bibliát. A társulat nagy ünnepe
a magyar Szentírás ünnepe is.
Az aszódi Petőfi-reálgímnázium új épü
letének alapkőletétele. A aszódi ág. hilv. ev.
Petőfi-reálgimnázium új épületének alapkövét
az iskola fentartó bánfai ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága : Raffay Sándor püspök e hó
27-én délelőtt 10 óra 15 perckor teszi le ünne
pélyes keretek között. Az ünnepély után a
leánynevelő-intézetben közebéd lesz. A rész
vételt e hó 23-ig kell bejelenteni a gimnázium
igazgatóságánál.
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Evang. temetési énekkar, melyről már
hirt adtunk, gyászesetek alkalmával rendelke
zésre áll egyháztagjainknak. 7 énekesből álló
kar 20, 9 énekessel 26, 13 énekessel 34 pengő
villamos költséggel együtt. Az énekkar iránti
érdeklődésre a Deák-téri lelkészi hivatal ad fel
világosítást.
Templomépítési mozgalom. A budafoki
ev. missziói egyház szép telket kapott Budafok
várostól templom- és paplaképítésre. Egy buzgó
és áldozatkész nő-egyháztag, lécfalvi dr. Györgybiró Gáborné, az építéshez szükséges kőmenynyiséget felajánlotta egyházközségének. Gácsik
István helyi bőr- és faszobrász, egyébként pres
biter, az oltár ingyen való elkészítését aján
lotta fel. Hetlyey Gyula, budafoki főmérnök,
szintén presbiter, a templom tervrajzának in
gyen való elkészítését vállalta magára.
A fasori ifjúsági Luther-kör mindkét cso
portja együttesen vesz részt f. hó 19-én szom
baton d. u. 6 órakor a gyülekezeti teremben
Horeczky Béla előadásán, aki a bibliatársulat
munkáját fogja ismertetni, kapcsolatban a 125
éves jubileummal. Vendégeket is szívesen látunk.
A Biblia-vasárnap alkalmából okt. 20-án
a „Fébé“ Evangélikus Diakonissza nőegylet
rendes evangélizáló órája keretében emlékünnepélyt rendez. „Bizonyságok a 125 éves
Biblia-társulat történetéből" címmel Horeczky
Béla bibliaterjesztő lelkész tart előadást. Zene
szám, szavalat és Bibliamagyarázat egészíti ki
a programmot. Az ünnepély az Egyetemes
Egyház imatermében Üllői-út 24/b alatt lesz.
Kezdete d. u. 5 órakor. Persely a Brit és Kül
földi Biblia-társulat javára. Mindenkit szeretettel
lát az Egyesület vezetősége.
Halálozás. Id. Gallé Istvánné sz. Piltz
Julianna, hartai ev. lelkész neje nemes éle
tének 59-ik évében elhunyt. Istenfélelem, sze
retet, szolgálat és áldás volt élete, legyen em
lékezete áldott.
Szélhámos jár híveink között, hol az
egyházra, hol valamelyik lelkészre hivatkozva
különféle címeken pénzt kér. Figyelmeztetjük
híveinket, hogy ne higyjenek neki. A lelkészi
hivatalok senkihez nem küldenek kéregetőket,
de ha kivételesen megtörténnék, akkor se iga
zolás és írás nélkül.
Felhívjuk testvéreink figyelmét özv.
Stefézius Istvánné: „Kövess Engem" című,
karácsonyi ajándéknak is alkalmas imádságos
könyvecskéjére 1'50 P. árban, mely a Protestáns
Nőszövetség által a Vigadóban rendezendő
nőimunka kiállításon is kapható lesz, nov. 7—
12-ig a „Fébé" diakonissza anyaház cikkei
között. Az imakönyv kapható: az evang. lel
készi hivatalokban, a Bethlen könyvkereskedés
ben Kálvin-tér, Lulher-Társaság könyvkeres
kedésben Üllői-út 24. és megrendelhető 28 fill.
postaköltség mellékelésével a szerzőnél: Bpest,
I., Bercsényi u. 12. IV. 3.
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A ranyhárfa címen, az Országos Reformá
tus Lelkészegyesület kiadásában hagyta el a
sajtót a magyar vallásos költemények gyűjte
ménye. Az anthológiát dr. Halmi János szer
kesztette s Csikesz Sándor nézte ét és látta el
őket előszóval. A hatalmas, 400 oldalt meg
haladó kötet díszes kiállításban, félbőrkötésben
jelent meg. Mintegy 612 verset tartalmazó gaz
dag és gondosan megválogatott tartalma nagy
mértékben hozzá fog járulni a vallásos érzés
ébresztéséhez és mélyítéséhez De különösen
nagy nyereség lesz a könyv vallásos esté
lyek, ünnepélyek rendezésénél, bőséges anya
got nyújtva szavalatokhoz, felolvasásokhoz. A
mű bolti ára 15 pengő, terjedelméhez és kiál
lításához képest szokatlanul olcsó. Terjesztésé
vel a Sylvester nyomda könyvosztálya bízatott
meg, ahol (Budapest, VI., Hermina-út 37.) a
megrendelés eszközölhető.
A Deák-téri iemplom családi hírei.
K e r e s z t e l é s : Szenteh Márta Mária, Winter Zsófia
Katalin, Zsér Mária Magdolna, Deák Márta,
Mucsy Margit Katalin, Türinger Károly János,
Schniffa Ida Stefánia, Kocsis Sándor, Magyar
-ászló, Rucz Magdolna Éva, Dudus Matild,
Balogh Katalin, Szádvári Gizella, Kovács Erzsé
bet Mária, Rendes Ferenc, Róth György, Totola
Iván, Novák Etel Julianna, Sági Etel, Kosa
József. E s k e t é s : Maurer Béla Frigyes ev.—
Moizes Irma ref., Rozsnyai József rk.—CifrákBerzsenyi Klára ev., Berger Ottó ev.—Stollber
Irén Anna rk., Klein István ev.—Baranyai
Rozália rk., András Mátyás ev.—Pryma Teréz
rk., Mosonyi Béla Nándor ev.—Bagosi Mária
rk., Simonits József ev.—Varga Lídia ev. T e m e 
t é s : Tomcsányi Margit 10, udvardi és kossuti
Kossuth Sándor 74. özv. Fillkorn Józsefné 89,
Márkus Károlyné 28, Moravcsik Géza 74, Mol
nár Jenő 49, Reinhardt István 19, Rosta Béla
5 hó, Wizner János 65, özv. Tarnovszky Pál
<4, Lovas Erzsébet 2 hó, Bóka Sándorné 58,
Farkas János 1, Bódis András 62 év. A d o m á 
n y o k : Szegényeinknek: Winter Zsófia 5'—,
N. N. 1 0 '- , N. N. 5 —, N. N. 3 '- , N. N. 3 '- ,
Egyházfenntartásra: N. N. 20'—, és a szarvasi
árvaháznak 20'—, szegényeinknek Bóka Sán
dor 4'—, Mosonyi Béla 10'—, N. N. 4 P.
A fasori templom családi hírei. K e r e s z 
te lé s:
Nagy József, Szilassi János Gáspár,
Rasztotszky Sándor, Török Endre, Csesznék
István, Kacser Mária, Nagel László, Rémai
Tibor Gyula, Réti János, Spuriga Lenke, Turcsányi József, Herold László, Sztupka Erzsébet,
Hatala Elvira, Kmilcsik Károly, Sogorka László,
Németh Ottó, Acsay Norma, Kovács Angéla,
Buder István, Herenkovics Etel, Fülöp László,
Dalita Katalin, Surnyák Valéria, Fekete József,
Hajdú Valéria, Nagy Gizella, Kuchnyár László,
Eördögh Kálmán, Gallé Tibor, Csaszkoczy
László, Sós Julianna, Jeszenszky Andor, Kiss
Gyula, Szabó Jenő, Pauer Erzsébet, Hirnodi
Ferenc, Murarik Ede, Klein Éva. Montag Klári,
Maczelka Irma, Bock Emil jános, Puskás
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Ferenc, Blazsek Kornélia Emília, Moritz Magda
Irma, Szilicsányi László, Müller Tibor, Vobovszky
János, Tarnóczy Tivadar, Kajetán László.
E s k e t é s : Marczelka Ferenc—Schieszler Mária,
Csala István—Loysch Edit, Lakatos Gábor—
Bodnár Ilona, Kakas Zoltán—Tóth Margit,
Uszkay Sándor—Mikulecz Adél, Csiszár László
—Csorba Olga, Kora Jenő—Hűek Anna, Söregi
Rezső—Eigl Mária, Gábos Imre—Rácz Ilona,
Lehoczky Béla—Kun Julianna, Pallus Sándor—
Nyári Sarolta, dr. P á o n e r Jenő—Dobai Klára,
Herczberger Ferenc—Rajter Márta, Láng Ede—
Schuller Vilma, Ularin László—Bálványosi
Gabriella, Baló Zoltán—Licskó Vilma, Nagy
Endre—Szabó Erzsébet, Dürr Ferenc—Kiss
Ilona, Szeib Lajos—Forró Mária, Foltén József—
Vas Gizella, Nagy Balázs—Homok Erzsébet,
Barth Károly—Takács Gizella, Müller Gyula—
Neuhauser Anna, Méhes György—Pildner Ilona,
dr. Dályai Andor—Falcsik Málta, Magyar László
—Geiringer Klára. Schacke Frigyes—Hajdú
Erzsébet, Kőszegi Sándor—Kántor Piroska,
Szigethy István—Szloboda Mária, Altrichter
Ferenc—Mandik Margit, Hurray Emil—Mlinkó
Anna Rudas György—Koritsánszky Ilona,Balogh
Lajos—Lada Ilona, Schuszter Lajos—Voller
Terézia, Jerzsák István—Schlosser Anna, Hamar
Árpád-G. Hugyecz Ilona. Lakos Imre-Zvolensky
Katalin, Tóth Ferenc—Gebhardt Erzsébet, Killmann József— Hugyecz Zsuzsanna. T e m e t é s :
Özv. Pfeifer Mátyásné, özv. Ihász Árpádné,
Rév Anna, Molnár Pál, Lehning László, Líedemann Lipót, Stefankin János, Bohus K. Zoltán,
Drössler Vilmosné, Kaposi Péterné, Firmann
Margit, Bárok Lajos, Tar Mihály, Spuriga Lenke,
Steinburgi Pildner György, Bander István,
Kossuth György, Králik Ferenc, Opoczky István,
Medveczky Lajos, Szabó Eszter, Michnay József,
Károlyi János, Vígh Imréné, Kovácsi Kornél,
Szabó Ilona, özv. Litter Istvánná, Baranyai
Ferenc, Takács Sándor, özv. Ernst Lajosné,
Farkas Ferenc, Magyar Gyula, Krajcsovits Fri
gyes, Szauer Györgyné, Hegyi Kájmán. A d o 
m ányok:
Szegényeknek: Loisch Ödön 10'—,
Nagy Istvánná 10'—, névtelen 2'—, Nagy Jánosné
1 —>dr. Marék József 200'—, Vozáry Lajos 2'—,
Wurch János 10'—, Moritz Lipót 5'—, Borbás
Vilma F—, egyháznak Nagl Árpádné 5'—,
templomépítésí alap „Inmemoriam" jelige 10'—,
énekkarnak b. Biró Gyula 200'—, Családi Lap-
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nak özv. Rusvay Mihályné és Svehla Antónia
5'—, ev. szövetségnek özv. Rusvay Mihályné és
Svehla Antónia 4 —, Szegény tanulóknak Nagy
Istvánná 10'—, szabad rendelkezésre Magyar
László 8'—, beteg anya 5'—, vakoknak Péch
Kálmánná 5 P.
VI. országos nőim unka-kiállítását készíti
elő f. é. november elejére a Magyar Protes
táns Nők Országos Szövetsége. A kiállítás főbb
céljai: közvetlen összeköttetésbe hozni az ott
hon dolgozó nőket a vásárlókkal, tehát segí
teni az értékesítésben s fejleszteni a női munka
magyar stílusát. Mint az eddigi kiállításokon,
úgy ezen is elfogad a rendezőbizottség min
dent, amit nők kigondolni és megalkotni tud
nak, a legegyszerűbb háziipari termékektől a
finomabb kézimunkákon át a legmagasabb
képzőművészeti alkotásokig. Fő a tervezés ere
deti volta, nemzeti jellegzetessége és a kivitel
szabatossága. A kiállítók előjegyzése megkez
dődött. Jelentkezni lehet szóbelileg minden
szerdán délelőtt 10—2 óráig, levélben bármi
kor a Protestáns Nőszöve'ség irodájában (Buda
pest, IV., Királyi Pál-utca 9. félemelet. Telefon:
Aut. 816—33.).
A z U j t e s t á m e n t o m új fordítása, melyet
D. R a f f a y S á n d o r püspök készített, kapható
a Luther-társaság könyvkereskedésében, Bpest,
VIII., Üllői-űt 24., valamint megrendelhető a
lelkészi hivatalokban. Ára vászonkötésben: 6 P.
A „Fébé“ bibliai szakítós naptára 1930-ra meg
jelent. Az a kedvező fogadtatás, melyben a naptár első
évfolyama több helyen részesült, szolgált buzdításul az uj
évfolyam nagyobb példányszómban s gondosabb kiállí
tásban való megjelentetésére. Új díszes hátlapon a naptár
beosztása, tartalma és iránya ugyanaz, mint tavaly. A
nagyváros zakatoló zajában, vagy a természet csendes
ölén élő olvasó egyformán megtalálhatja benne azt. ami
naponként felüdíti a lelket. Á sokgyermekes csalód s a
magánosán' küzdő, a házi áhitat bevezetésére vágyó s az
iskolában, vagy templomban felnőtteket vagy gyermekeket
pásztorok) őrálló segítséget lelhet abban az evangéliumi
bizonyságlételsorozatban, mely a naptár minden lapján átvöntíf. A Bibliái szakítós naptár nem akarja feleslegessé
tenni a népünk által már megszokott Lulher-naptárt. Biz
tos tudatában van annak, hogy hézagpótló szolgálatra van
elhíyá épp evangélikus egyházunkban minden egyéb nap
tár mellett is. — Az egyházi esztendő, a természeti és
iskolai év menetén kívül különös tekintetet szentel a Nap
tár az egyes egyháztörténeti évfordulókra, így kiváltképp
az ágostai birodalmi gyűlés négyszáz éves jubileumára.
A szakítós naptár óra 1*80 pengő. Lelkészek, tanítók,
egyesületi és helyi iratterjesztők öt példánytól 10° o, tiz
példánytól- 15®/o, huszonöt példánytól 25°. o, kedvezményt
kapnak. A portót és csomagolást külön kell fizetni. A
naptár megrendelhető : „Fébé“ Evang. Diakonissza Anyaház Iratterjesztése Budapest I., Hidegkúli-út 123 a s VII.,
Damjanich-utca 28 b alatt.

Kérjen árjegyzéket valódi ezüst evőeszközökről
a 60 éves S zig eti N á n d o r és F ia cégtől
Magyar ötvösmunkájú úrvacsorakelyhak, keresz
telőtálak megtekinthetők:
B u d a p e s t, IV ., V lu z e u m -ltö riit 31. alatt,
'L. - - a Nemzeti Múzeummal szemben.
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Hitteslvéreim tennisz és sportcikket olcsón
vásárolhatnak M aurer Istvánnál VI. Teréz-körút
7. sz. (Andrássy út sarok). Telefon: L. 981—94
Dr. Kiss Ernő egyet, orvostudor, bel-, ideg- és sebé
szeti betegeknek rendel d. u. 2—4. IX. Ráday-u. 63. II. 4.
Szegényeknek ingyen.
Urasági inasnak, irodai vagy bolti szolgának ajánl
kozik Slrack Ferenc, Vili. Bérkocsis u. 26.
Iparművésznő és kézimunka tanítónő elvállal min
dennemű montirozést térítők és párnák tervezéséi és el
készítését. bőrmunkát, ruhavarrást, batikolást stb. Cim:
Vass Erzsébet Ilona, IV. Molnár-u. 11. Ili 6.
Cselló művésznő igen jutányosán órákat ad. Cime
megtudható : Deák-tér 4. I. 6. Nyilvántartó hiv.-ban.
Kárpitos és díszítő hívünk ajánlkozik, minden e
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra házhoz megy. Klimscha Alajos,
VIII., Vas-utca 19. Pálinkás kárpitos műhely.
Állástalan, családos tanító, elemi vagy középiskolai
tanulók mellé korrepetitornak ajánlkozik, tisztviselői állást
is vállal. Cime megtudható az Evang. Gazd. Hiv.-ban.
IV. Deák-tér 4. I. 6.
Szakácsnőt és kezdő szobaleányt keres, anya és
leánya előnyben. Gyenes Dezsőné, I. Sziltya-u. 4.
Gyors- és gépírással evangélikus csalód gyermeke
állást keres szerény igényekkel. Szives értesítést kér: Varga
Erzsébet. VI Lehel-u. 26. 1. 37.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egyhóztegjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátáséra. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-kőrút 27. szám.

K rausz Lajos kályhásm ester, II-, Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon :
546 67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

_Féhé“ Evanaélikus Diakonissza Anvaházi Nvomde. Budapest. VII.. Damianich-ufca 28/b. — Felelős : Fekete Géze.

