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Öltözzük fel Krisztust
Rom. 13. 12: Az éjszaka elmúlt, a
nap periig elközelgetl; vessük el azérl a
sölélségnek cselekedeteit és öllözzük fel
a világosság fegyverei!.

t

Advent van. A keresztyen ember szivét jól
eső meleg járja ál a szent ünnep közeledtének
gondolatára. S ha lelke visszaszáll az emlékek
szárnyán, a szülői házba, honnan első imádságát
hozta magával, évek messzeségén keresztül is
álladóan érzi a szeretet éltető melegéi.
Ám a valóságban elébe tárni a sötétség
rettentő országa s dideregve bámul a sze retetgvaiázó emberek arcába... Vak rohanással
száguld az élet advent idején i s ... Olyan mint
egy fékevesztett folyam, rohanó árjában most is
minden bűn benne van. Hiú és. pénzsoivár/
.Tudások hazug árulása, a jerikói utón kalan
dozó rablók garázdálkodása, a pap és a levita
irgalmat]ansága, liünös mulasztása, Péter gyáva
krisztiifslagadása, a farizeusok gonosz áskálődása
s az élet hullámzó tengerén hányódó riadt Ijanii
ványok kishitűsködése, nap-napután ismétlődik
bizony, karácsony táján is.
Pedig az éjszaka elmúlt s a szent szeretet
napja is rég felragyogott már Betlehem felől,
hogy megvilágítsa előttünk az igaz boldogság

FELELŐS SZERKESZTŐ
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felé vezető utal. a Krisztust. S vájjon van-e
valami az igazságon, az Isten és ember szere
leien kívül, ami a lelkűnknek zavartalan, tiszta
örömöl s állandó megnyugvást szerezhet"?
Vessétek le azért a sötétség jármát s ne jár
jatok tovább a sötétség utján. Rázzátok le ma
gatokról a bűn ezerszemü láncát. Miért kutat
játok bizonytalan mozdulatokkal a hamis utakat,
vagy nem tapasztaltátok még, hogy arra csak
könny és késő bánat fakad?...
Mert mit jelent a sötétség az ember szá
mára? Bizonytalanságot! Aki sötétben jár.
bizonytalan léptekkel botorkál az utón. Minden
tépése előtt ki van léve annak, hogy elesik
és beszennyezi magát: a sötétben járó sokszor
észre sem veszi, hogy hamis útra lépett és
csak akkor eszmél, mikor a célt sehogysem
éri e I.
Bizonytalan léptekkel halad az élet utján
minden ember, akinek a telkét a bűn sötétje
lepte meg. aki kizárja szivéből az igazság és
szeretet szent napját s a saját gondolata és
vágya után megy. Mikor válaszúira ér. bensőié
ben valami titokzatos küzdelem indul meg:
Látja az igazság, a szeretet útját, de véges el
méje nem érti meg, hogy miért induljon eí arra,
mikor a másik oldalon annyi eredmény és
siker kecsegtet s végül, sokszor azzal altatgatja

MEGHÍVÓ. A budai ág. h. ev. egyházközség f. évi december hó 14-én d. u. 3 órától kezdődőleg
tartja tisztújító közgyűlését, amelyre a hiveket szeretettel meghívjuk, A közgyűlés a templom
bán kezdődik, a szavazás pedig az egyházközség iskolájának tornatermében folyik le. Szavazni
lehet dec. 14-én, 15-én, 16-án mindig d. u. 3 órától este 8-ig. A női meghatalmazásokat dec. U-én
déli 12 óráig kell a lelkész! hivatalban beadni.
A szavazás előtt mindenkinek igazolnia kell személyazonosságát.
MOHR HENRIK
adminisztrátor

SÁNDY GYULA
egyházközségi felügyelő.
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leikéi, hogy ezen az utón is sok jól lehel. S ami
kor elindul, a kínzó bizonytalanság nem szűnik
meg. Hibáit takargatva bűnt bűnre halmoz fel
s keserűen tapasztaljai hogy a cél nem szente
sítheti az eszközökéi. Kiotón ellenben olt ék
telenkednek a rut bűntől tok s a bizonytalaif,ság az igazságtól való félelemmé nő meg.
De nem elég ezt mondanod, hogy elveted
magadtól a sötétség útját. Te nem leszel többé
a bűn eszköze. Ha egyszer megláttad a Krisztus
útját, szükséged van reá, hogy kövessed. Nem
nézheted közömbös szívvel, hogy a sötétség
országa, hogy garázdálkodik, mert az ilyen em
ber a példázatbeli pap és a levita sorsára jut.
az igazság gyilkosává ziillik le. Nekünk sóvá
rogni kell az igazság és szeretet, a Krisztus
országa után, mint a szomjas ember a pohár
víz után. amelyet még egészsége veszélyeztetése
mellett is elfogad. Nekünk saját érdekeinkkel
szemben helyezkedve is haladnunk kell az igaz-

ság utján, mert akik éhezik és szomjuhozzák az
igazságot s akik háborúságot szenvednek az
igazságért, azok boldogok.
Advent van. uj egyházi év születését ünne
peljük mindenfelé, vajha lelki újjászületést is
hozna a megújult esztendő, a sötétségben botor
kálva járó emberek közé.
Ne nyújtsunk hát vágyainkból apró mécs
világokat, amikor életünk egén az örök szeretet
végtelen fénye ragyoghat. Ne hűsítsük mérges
forrásokból cserepes ajkunkat, mikor a jő
Mester az élet vizével kinálgat. hanem vigyáz
zunk. hogy életünkben a lélek nyerhessen dia
dalm al... Ollózz ük fel az IT Jézus Krisztust
Ha szivünkben az ő akarata lesz az uralkodó
s tisztaságra törekszik minden gonddalunk, ha
szavainkban s tetteinkben minket is az igazság
és szeretet vezet, akkor zughal köröttünk az
élet viharja, lelkünket az ő szent békessége
biztos révben tartja.
Glatz József.

Az ep erjesi vértanuk
ham vainak tem etésén

mondotta ez a bátor hilvalló a 18 éves János
fiának, aki beszökött börtönébe és azt kér
dezte apjától, hogy az ősi evangélikus viliié
ben akar-e meghalni: Ilii üdvözítő hitemet
megtagadnám. ükkor megérdemel néni. hóim az
Isten is ethaggjon engemrt.
Az eperjesi vértanuk föl négyei l leste az
országul mellelli bitókra volt felszegezve, ott
rolhadl ti 7 hónapig. Karaffa feleségével együtt
naponként kilovagolt és gyönyörködötl a szörnyü látványban.
Megnéztük a vérpad helyét. Ma Szent
Háromság-szobor áll a helyén. A vértanuk el
rabolt pénzéből épült. Az. egykorú latin krónikás
Rozik kézirata szerint a vérpad helyén, hol a
holttesteket négyeIték fel, a vér egész mocsárt
képezett, mely a marakodó ebek és a csordából
lrázal érő' sertések eledele lön...
Áll még Karaffa háza is
szemben a vér
paddal
honnan feleségével együtt ki
könyökölt végignézni a kivégzést. Ebből az
ablakból tapsolt Karaffáné a lőcsei hóhér mes
tervágásának. amikor a zsoltárt éneklő Baranyai
fejét levágta. Mert Baranyai, kinek az ítélet
szerint előbb jobb karját vágták le, elmetszett jobb
kezét magasra tartotta fel, hogy a nép lássa
és igy folytatta tovább a zsoltár szavait:
Kik örülnek Ínségemnek.
Öltözzenek gyalázalha.
Ellenem kévéig voltokban!
Még a bakó szemeiből is könnyek pereglek,
csak Karaffáné tapsolt. Minden szem az ablakra
nézett. A hiéna felesége mosolygott!
A kivégzettek holttesteit Karaffa nem en
gedte szentelt földbe lemeltetni. Az éj sötét
leple alatt eljött a IS éves Radvánszky János
társaival, hogy ellopja a bitóról apjának és
három vértanú társának iolnégyelt telemii.
A fiatal deák saját kezével csavarta ki apjának
fejéből a szöget, amivel a bitóhoz volt szegezve.
E szöget ma is kegyelettel őrzi családi ereklyéi
közölt a hit hű Radvánszky-esalád. A négy Imii

Máté evangéliuma 10, 28: Ks ne fél
jelek azoktól, akik a testet ölik meg, a
telket pedig meg nem ölhetik, hanem
attól féljetek inkább, aki mind a lelket,
mind a testet elvesztheti a gyehenná
ban.

A magas Tátra bérceire lassan hull a hó.
A zöld fenyő gályák fehér hőtakaróba öltöz
ködtek és a zsolnai gyorsvonat ablakai alatt
bemutatják teljes karácsonyi előkészületüket.
A természet megelőzi az emberek ádventjét.
siet az Isten Fiának tiszteletére.
1930 november 12. Uj dátum az eperjesi
vértanuk hamvainak történetében, 213 évi távol
iét után végigvonultak újból Eperjes utcáin,
úgy mint valamikor Karaffa vérpadja felé.
150 Imther-kabálos lelkész halad a vértanuk
hamvai előtt. Vörösréz koporsóban pihen négy
vértanú csontja, áhítattal olvasom a latin sfölirásl: Keczer András, Radvánszky György',
Bérlők János. Palásthy Gábor.
A vérszopó Karaffa szörnyű kínzásokkal
akarta belőlük kihozni, hogy összeköttetésben
állanak a Munkács várát hősiesen védelmező
Zrínyi Ilonával. Működött a lábcsontokat össze
ropogtató spanyol csizma a csigák kiforgattak
minden Ízületet a helyéből, működtek a meztelen
testet feketére sütő szikra ágyak, a tüzes drótok,
működött a kipeckelt szájukba alá hulló viz
rémülete, ami a légcsőbe jutva halálos kö
högést és szélütést hozott... A (51 éves Keczer
bői a hat teljes órán át tartó legválogatoltabh
kínzás egyetlen jaj -I nem tudott kihozni.
Ájultan vitték ki a kínzó kamrából. Csak a hó
hér neje sajnálta meg és be akarta kötözni
sebeit. Hadd el jó asszony
mondta neki
Keczer
ne kösd he. nem sokáig fog már
fájni.. Mikor Radvánszky testét fölnégyelték,
akkor látszott meg. hogy az egész teste 4 ujjnyi
vastagságban meg volt sülve, l-'.s mégis azt
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testet a szinyei evang. templom tornya alatt
Felhívás
temették el. Radványszky György fejének ki
budai ev. egyházunk tagjaihoz
vételével. amit János fia Had vány ha vili és
ott is temette el.
Egyházi alkotmányunk alaptörvénye szerint
243 évig pihentek a drága mártír ham ev. egyházunkban minden jog és hatalom
vak a szinyei templomban. Az ellenre formáció forrása a közgyűlés. Ez annyit jelent, hogy az
idején a szinyei templom is katholikus lelt egyházközség minden teherviselő tagja bcleés ma is az. Ebben az évben renoválták a folyhat az egyház akaratának kifejezésébe: sza
gyönyörű renaissance stílusban épült temp vazatával választja az egyházközség elöljáróit,
lomot. Mert műemlék, államköltségen. A reno tanácsát, tisztviselőit, az egyházmegye, az egy
válási munkák közben kerültek napfényre a házkerület és az egyetemes egyház vezetőit és
drága mártír csontok.
ugyanígy van beleszólása az egyház gazdasági
l'-'.s most 243 év múltán uj koporsóba ke ügyei be is. A férfiak közvetlenül gyakorolhatják
rüllek és az eperjesi evang. kollégium épületé jogukat, a nők meg hatalmazott utján. Az egy
ben jutottak ravatalra. Onnan indult el a gyász- házi törvény 12. §-a kimondja, hogy egy férfi
menet az evang. templom felé. Hat fekete ló csak egy nőt képviselhet a gyűlésben. Budai
Iwzta a gyászkocsit a vörösréz koporsóval. Egy egyházunk 1920-ból származó határozata sze
koporsóban pihent a négy mártír, hisz a sorsuk rint a női meghatalmazásokat, két tanú alá
is egv volt: az evangéliom. Megfogadták a írásával a gyűlés előtt három nappal kell a
Jézus szavát: lés ne féljetek azoktól, akik a lelkészi hivatalban beadni.
testet ölik meg. a lelket pedig meg nem öl
Egyházunk dec. 1 !.. lő. és 16. napjain
hetik ...
választja meg 6 évre a tiszteletbeli állásokat
A lelkűk él és olt járt közöttünk, homlokon betöltő elöljárókat és az egyháztanácsot. Lapunk
csókolt bennünket Eperjes utcáin, besuhant a ez idei folyamában legalább húsz közlemény
templomba, járt pádról padra, szivtől szívig. látott már napvilágot, melyekben egyházunk
A mártírok szive dobogott a háromnyelvű gyász- belső állapotával foglalkoztunk. Utalunk külö
szónokok szive helyén, a mártírok könnye nösen a 123. lapon közölt összefoglaló beszá
esurranl ki szemünkből, amikor rákezdtük az molóra, melyet egyházunk tizenkét, tekintélyes
eperjesi templomban a gályára Iáik énekét: Térj munkál végzett tagja bocsátott ki. Ebből min
magadhoz drága Sión! Legyen áldott minden den olvasónk megtudhatta, hogy egyházunknak
sóhaj, mely a mártírok koporsója mellől az ég mi a baja. Csak a legnagyobb sajnálkozással
felé szállt, legyen áldott minden könny, mely gondolhatunk vissza az elmúlt négy évre, ame
kihullott a szemekből!
lyekben lelkészünk annyira megfeledkezett ma
Nagy, megható, történeti pillanat volt. ami gasztos hivatásáról, hogy szembehelyezkedve az
kor a gyászmenet a vértanuk hamvaival köze egyházi hatósággal, a törvénnyel, az egyházi
ledett a vérpad helye felé. 213 éve nem voltak érdekkel, személyes pártott gyűjtött maga köré
ezen a tájon. Most jönnek az összetört mártír és evvel akar uralkodni budai egyházunkban.
csontok oda, ahol valamikor átlépték az árnyék- Sajnos, sokan az ő hívei közül elhiszik, hogy
világ küszöbét. Jönnek koszorúsán, diadallal, a jogot, az igazságot, az ártatlanságot védik,
az eperjesi nagyharang zúgása közben, könnyes mikor a lelkész zászlaja és vezényszava alá
evangélikusok imáitól kísérve. .4 gyászmenet állanak. Hiábavaló volt minden kísérletünk,
a mártírok hamvaival a vérpad helyét egészen hogy a személyi ügyeket kikapcsolva tisztán
megkerülte. Akinek kifelé nem, annak befelé az egyház szent céljainak szolgálatára hívjuk
hullottak a könnyei... És hullottak még akkor testvéreinket önzetlen munkára. Nem sikerült.
is. amikor a gyorsvonat már a Tátra hóval
Mi teljesen önzetlenül a Krisztus és az ő
borította karácsonyfái között járt és az Isten szent evangéliuma ügyét akarjuk szolgálni az
egyszülött Fiának születésére emlékeztették a egyházban és azért az egyházi tisztségekre és a
mi bűnös lelkünket!
tanácsba budai egyházunk sok kitűnő és kiváló
tagja közül azon derék férfiakra akarjuk bízni
E n d r e ffy János.
egyházunk vezetését, akik évtizedes hűséges
Lapunk zárta után jutott hozzánk az >>Ev. levéh nov. munkájukkal bebizonyították, hogy egyházunk
száma. Ennek tartalma is méltó eló’djeihez és igazolja nak testestül-lelkestül hívei és azért élni, dol
annak az evangélikus tanárnak kifakadását, aki — érte gozni és áldozni tudnak. Csatlakozzék hozzánk
sülésünk szerint — kijelentette, hogyha az a szellem, ‘minden férfi és nő egyházunkban, aki azl akarja,
mely ezekből az <>Ev. levél« cimü időszaki értesítőkből
kiárad, evangélikus szellem, akkor ő az evangélikusság- hogy egyházunk tartsa meg továbbra is azt
gal megtagad minden közösséget. Egész lapunk terjedelme a kitűnő helyét a hazai társadalomban, amelyet
sem volna elég arra, hogy ennek a novemberi számnak századokon át kifejtett munkájával, tiszta evan
egyes állításait a kellő világításba állítsuk. Reméljük, géliumi
hitével, puritán erkölcsével, ön
hogy egyházunk elnöksége, mely eddig csodálatos türe
zetlen
kölelességleljesitésével
és feddhetetlen
lemmel állotta a durva támadásokat, végre meg fog
szólalni és az újabb rágalmazó közlésekre és híresztelé becsületességével magának szerzett. Mi budai
sekre méltó feleletet fog adni. Csodáljuk azt a vakmerő evangélikusok csak olyan vezérekre tekinthetünk,
séget, mellyel nagybizottságukba olyan személyeket lép örömmel, bizalommal, akik az evangélikus név
tettek be újabban, akik erről mit sem tudnak és kézzellábbal tiltakoztak volna ez ellen, ha megkérdezték volna nek legméltóbb képviselői. Ilyen szempontból
állítottuk össze a szavazó lapot, melynek élén
őket.
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Sztehlo Kornél neve áll, ki tizennyolc éven át
egyházunk felügyelője, sok éven át az egye
temes egyház főügyésze volt és most nyolcvana
dik életévének betöltése után megírta és kiadta
nov. 2í-én folyt le renkivül nagy
a saját költségén egyházunk történetét. Vele
érdeklődés közepette
szemben az egyház régi adósságát akarjuk le
D. Gedulv püspök imádsága után D. br
róni. mikor tiszteletbeli felügyelőnek akarjuk
Radvánszky Albert egyet, egyházi felügyelő
megválasztani.
Sándy Gyula felügyelőnk 38 éve áll mondotta cl megnyitó beszédjét, melyet a zsú
budai egyházunk szolgálatában. Az ő nevét fol! terem és karzat közönsége feszült figyelem
már az egész ország evangélikussága jól is mel és élénk tetszésnyilvánításokkal hallgatott
meri. mert tettel és tanáccsal nagyon sok gyü meg. A sok kínálkozó tárgy közül az ágostai
lekezetét segített meg abban, hogy templomát hitvallás 100 éves jubileumáról emlékezik meg.
megépítse. Sándy Gyulát az ő buzgóságával és A reformáció előkészítésének és folyamánvaiszakértelmével sok egyház irigyli tőlünk és nak jubiláns ünneplése közben az 1930. év
budai egyházunk csak önmagát becsüli meg. nagy eseménye: az ágostai hitvallás 100éves jubi
mikor újabb hat énre Sándy Gyula kezébe leuma áll a csúcsponton. A felügyelő kegveletes
szép szavakban mond áldási a hitvalló ősökre
teszi le egyházunk kormányát.
Mi azt hisszük, hogy budai ev. egyházunk és az őket híven követő nemzedékekre. Fel
boldogulása, gyarapodása ezen vezérférfiu és szólítja a közgyűlés tagjait, tegyenek ők is
a melléje állítandó munkatársak közreműködése fogadalmat a hűségre. Ez a fogadalom álljon
által érhető el és azért kérünk minden jó a közgyűlés élén s ehhez fűzve mondja tovább
budai evang. hittestvért, hogy csatlakozzék időszerű közléseit. Augsburgban a hitvallókban
hozzánk. A férfiak jöjjenek el okvetlenül mind éli az egyetértés lelke: egy cél lebegett előttük
a szavazásra, a nők pedig küldjék el hozzánk Csak egy célra törekvő akarattal lehet mara
meghatalmazásaikat e célra. Ha pedig máradtak dandót alkotni. A partiális érdekek szolgálata
volna a helyzet ismerete nélkül meghatalma mindenkor a köz rovására esik. A magában
zást olyanoknak, akik őket félrevezették, mert meg'hasonlott ország elpusztul. Trianon tizedik
nem papválasztásról van szó, vonják vissza évfordulójáról gyászba borult lélekkel emlé
régebbi meghatalmazásaikat és küldjenek újat, kezünk Hazánk legszentebb érdeke követeli a
érvényeset lapunk kiadóhivatalába, mely szí közös honmenfő munkát. De a hazának is egy
forma szeretettel kell fiait kehiére ölelnie. Az.
vesen fogja az illetékes helyre eljuttatni!
Kérjük lapunk olvasói!, hogy világosítsák egyenlő elbánás elvének a különböző fele
fel az egyházi állapotokról minden hitteslr kezetekkel szemben a gyakorlatban kell ér
vérünket és buzdítsanak mindenkit szent köte vényesülnie. Mert a felekezelek azt a szerepet
lességének teljesítésére és választó jogának töltik be a hazában, mint a címeren az an
gyakorlására Csak hu valamennyien, akik egy gyalok. A soproni theol. fakultás épületének
házukat szeretik és a közérdekei a jogosulatlan felavatásánál Klebelsberg gróf a felekezeti
magánérdektől megkülönböztetni tudják, össze béke érdekében emelte fel szavait s a fakultás
fognak, lehet a választásnak olyan eredménye, felállítása bizonyítja is. hogy az állam az
melyre minden egyházát szerető, a törvényt tisz egyenlő elbánásra iparkodik. Elismeri, hogy az
telő evangélikus hivő megnyugvással tekinthet. államnak takarékoskodnia kell. de egyházunk
nak a törvényes segélyek teljes mértékéhez
Hittestvéri üdvözlettel
az egyházi tisztujitást előkészítő kell ragaszkodnia. Egyházunk nem szegény
Lázár, hanem törvényes fiú a szülői házban s
Bizottság.
a többi testvérekkel együtt akar élni és dol
Amit az Ur üzen. Egyházi beszédek. Dr. Raífay Sán gozni a hazáért. Nem vetünk szemet a r. katli.
dor ev. püspök. I. Ádventi beszédek. Scholtz testvérek
egyház nagy vagyonára. A Krisztust trónjáról
kiadása, 1930. 48 oldal. Ára 2 P.
szeretnénk
Ez a füzet tizenkét ádventi beszédet tartalmaz. A letaszítani igyekvőkkel szemben
legelső 1895-ből, a legutolsó 1929-ből való. Közel négy minden felekezetid együtt működni s azért
évtizedes igehirdetés gyümölcseit Ízlelhetjük e beszédek rendkívül fájdalmas az a tapasztalat, hogy
ben. A beszédek alapjául szolgáló igék nagyon szerencsé
sen vannak megválasztva. A beszédeken rajta van a szó azok, akiknek együtt kellene küzdeniük a
nok lelkének hü bélyege. Rendkívül világosan fejtegeti az közös ellenség ellen, mintha csak vaksággal
evangélium követeléseit. Inkább az értelemhez és a lelki volnának megverve, egymással szemben állanak
ismerethez szól, mint az érzelemhez. Püspökünket nem A legtöbb bajt a reverzális kérdés okozza s
mindenki hallgathatja meg a templomban. E füzetből
azonban mindenki alapos ismeretséget köthet a püspök azért vissza kellene állítani az 1868. évi 53. t.-c.
hivő leikével, szónoki egyéniségével és azért melegen érvényességét. Az ágostai hitvallás az általános
ajánljuk e művet olvasóinknak megvételre és olvasásra. keresztyén tanítások kidomboritására törekszik.
Ajándéknak is igen alkalmas, mert csekély áldozattal Ennek szellemében egyházunk féltő gonddal és
nagy értéket adhatunk testvérünknek, mely gazdag gyü
mölcsöt hozhat. Mint értesültünk, a karácsonyi beszéde áldozatokkal fáradozik a békesség fenntartásán
ket tartalmazó füzet is ezekben a napokban kerül ki a szószéken és sajtóban egyaránt. A gazdasági
sajtó alól.
válság is az egyházak számára oly sok és új
Horváth Árpádné szül. Mokry Jolán, lakik : I., Al- szerű feladatot lvoz. hogy idejük sem lehet
kotás-u. 18. sz., annak közlésére kérte fel lapunkat, hogy
ő nem azonos az okt. hóban megjelent »Ev. levél« 5. olda a villongásokra, ha feladataikat becsületesen el
végezni iparkodnak.
lán közölt Horváth Árpádnéval.

Egyetem es Egyházunk
K özgyűlése
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Fel kell ébresztenünk a vagyonosok lelkiismeretét a köznyomor enyhítésére. Dolgozzunk
és imádkozzunk a viszonyok jobbrafordulásán.
Ezzel a kívánsággal üdvözli a megjelenteket és
a közgyűlést megnyitja.
A tanácskozás megkezdése előtt lelkes sza
vakban emlékezik meg a felügyelő nagybányai
vitéz Horthy Miklós kormányzó tízéves országmentő munkásságáról és reá Isten gazdag
áldását kívánja. A közgyűlés felállva hallgatta
meg a lelkes beszédet.
I). Geduly püspök az egész közgyűlés hálás
köszönetét tolmácsolta a felügyelőnek szívből
jövő egyházias megnyitójáért és annak, egész
terjedelmében a jegyzőkönyvbe való felvételét
indítványozta, hogy a jelen nem lévők is okul
hassanak belőle.
Azután a közgyűlés nevében meleg szeretet
től áthatott szavakban üdvözölte a felügyelőt
abból az alkalomból, hogy a kormányzó a leg
nagyobb polgári kitüntetéssel, az 1. osztályú
polgári érdemkereszttel tüntette ki. a mivel a
kegyelmes címzés jár. A kitüntetésben azt a
megnyugtató tényt látjuk, hogy az állam a társa
dalmi elismerés utján is egyenlő akarattal akar
mérni. Felügyelőnk páratlan buzgósággal, szo
katlan odaadással áldozatra készen szolgálja
egyházunkat. A kitüntetésben ezeknek a szolgá
latoknak megkoronázását látjuk. Áradjon Isten
legjobb áldása munkájára továbbra is. szálljon
áldás arra, aki a kitüntetést adta, aki vette és
egyetemes egyházunkra!
A felügyelő megindult lélekkel válaszolt az
üdvözlésre. Bevallotta, hogy a kitüntetés szá
mára meglepetést és örömöt jelent. Nem várta.
Az indokolás örömére szolgál. Ma kettős ki
tüntetésben van része: a legmagasabb helyről
jött munkájának kegyes elismerése. A kitüntetés
tulajdonképpen annak a közületnek szól, mely
őt a munka terére szólította. Mint személy,
alázatosan, mint az egyház első szolgája büszkén
viseli a kitüntetést. Az egyetemes gyűlés lelkes
ovációja számára a második kitüntetés. Ezt
hálásan megköszöni a püspöknek és a köz
gyűlésnek. ö továbbra is az kíván maradni,
aki eddig volt: az egyháznak és a hazá'nak
szerény munkása.
Azután a gyűlés felállással fejezte ki tiszte
letét néhai (Ir. láiulori Kélrr Zoltán iránt, ki
mint a dunáninneni egyházkerület felügyelője
nagy eszével, meleg szivével, szívós kitartással
szolgálva egyházunkat mindegyikünk bálájára
tette magát érdemessé.
A napirend tárgyalása előtt felszólalt Kruy~fll Miklós, a dunáninneni kerület ügyésze a
Szimonidesz perben, kinek eljárását a napi
sajtóban pertraktálták
és kijelentette, hogy
mivel meggyőződött, hogy Szimonidesszel szem
ben az alapperben hamis vád, méltatlanságok
és igazságtalanságok történtek, ő legjobb tudása
és lel kiismerek*, szerint végezte dolgát a pór
iam. mely Szimonidesz Lajos teljes felmentésével
végződött. Felolvasott részleteket egy hírneves
jogi szakíró munkájából, melyből a kritika
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joga az ítéletekkel szemben világosan kitűnik.
Kuthy Dezső egyetemes főtitkár, ismertette
az egyetemes felügyelő évi jelentését, mely ki
terjed az egyházi életnek minden mozzanatára
és bűvöl ködöt t örvendetes és szomorú meg
emlékezésekben. Az egyetemes gyűlés nagy
örömmel vette tudomásul, hogy hazai egyházunk
különös megbecsülésnek örvend a német test
vérek előtt: egyetemes felügyelőnket az arany
Luther-éremmel tüntették ki. Nagy örömünkre
szolgált az a tapasztalatunk is, hogy a hazai
református egyház hivatalosan képviseltette
magát az augsburgi jubiláns ünnepeken. A mis
kolci jogakadémia jubiláns emlékkönyvet adott
ki az ágostai hitvallásról és a soproni theol.
jakul lás tanári kara által rendezett konferencia
is az ágostai hitvallás jegyében folyt le. Ez a
fakultás is adott ki emlékművet.
A közgyűlés hódoló táviratot küldött a kor
mányzónak. megörökítette az ágostai hitvallás
jubileumát jegyzőkönyvében, üdvözölte az újon
nan megválasztott, valamint a szolgálatból ki
váló jeles férfiakat, elismerését fejezte ki a
miskolci jogakadémia és a soproni fakultás ta
nári karának, köszönetét mondott a kormány
nak, a fakultás székházának építéséért, felter
jesztést intézett a kormányhoz a tanítói nyug
díjaztatások és kinevezések gyorsabb eszköz
léséért. elismerését fejezte ki Szeberényi Gusz
táv békéscsabai lelkésznek belmissziöi mun
kásságáért. tiltakozott az oroszországi vallás
üldözések ellen és megköszönte Nógrád vár
megyének támogatását ócsai Balogh Péter sír
emlékének renoválásánál. A közgyűlés előter
jesztéssel élt a kormánynál az evangélikus és
protestáns név védelmére, hogy az csak az ille
tékes egyházi hatóságok hozzájárulásával legyen
használható a gazdasági vonatkozású egyesü
letek nevében.
Nagy érdeklődést keltett a jav. egyh. tiszt
viselők házasság-kötésére vonatkozó szabály
rendelet-tervezet tárgyalása, mellyel kapcsolat
ban Krayzell Miklós és lándori Kéler Bertalan
az egyházi tisztviselők válása dolgában be
adványt adtak be. A jogügyi bizottság a bányai
kerület javaslatát tartotta a legjobbnak, melyet
hosszas tárgyalás után kibővítve Krayzell és
Kéler beadványának lényeges pontjával a
gyűlés egyhangúlag elfogadott. Eszerint a jövő
ben jav. egyh. tisztviselő csakis ág. h. ev.
vagy református megfelelő műveltségű nővel
köthet házasságot. Ezt tartozik egyházilag meg
áidat ni. Az állami törvények betartásával gyer
mekeit csak az evangélikus vallásban neveltetheti.
Házasságkötési szándékát az egyházi hatóságnál
a kellő időben tartozik bejelenteni. Válási szán
dékát is be kell jelenlenje, valamint a válási
Ítéletet is be kell mulatnia a hatóságnál.
A szabályrendelet két hónap múlva lép életbe.
Az egyházvédelmi szabályzat tervezetét,
melyet lapunkban Sztehlo Kornél ismerteteti,
a zsinati bizottsághoz tette ál a gyűlés.
A püspöki javadalmi földek kérdésének tár
gyalásánál báró Kaas hívta fel a figyelmet az
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ügy fontosságára jogi és gazdasági szempont hói
és ajánlotta a kérdésnek egyetemes rendezését.
A közgyűlés megsürgeti a kultuszminiszternél a
püspöki földek átíratását és felszólítja a kerü
leteket. hogy a földek kezelésére vonatkozó sza
bályzatot egy éven belül terjesszék fel.
Szimonidesz Lajos fellebbezése a bányai
egyházkerület közgyűlésének a diszkrédonális
jogra vonatkozó határozata ellen élénk vitát idé
zett elő. A jogügyi bizottság előadója ajánlotta
a fellebbezés elutasítását. Szimonidesz szerint
az egyetemes gyűlésre hárul a jog és a köteles
ség a kerület sérelmes határozatának felülbírá
lására. mert a kerület határozatának indoko
lása ellenkezik a törvénnyel. A jelölés a köz
gyűlés joga. Felolvasta a szabályrendelet 19. §-ál.
mely felsorolja azokat az eseteket, mikor a kér.
elnökség a pályázót a jelölésből kizárni köteles.
Iliiül Ármin felolvasta az E. A. 17. §-át, mely
ből kitűnik, hogy minden egyházi tisztben el
járó felelős, tehát nem lehet discretionalis jog
ról beszélni. Krayzell M.. dr. Berzsenyi J , Draskóczy L., dr. Szeberényi L. Zs pártoltak a kér
vénynek érdemleges elintézését, Sárkány B.,
dr. Raffay S„ dr. Mikler K , dr Szelényi Aladár
a kerület saját elbírálására bízzák a 20. §. ér
telmének megállapítását. A közgyűlés többsége
elfogadta a jogügyi bizottság javaslatát.
A missziói egyházak szavazati joga is élénk
vitatkozást váltott ki A jogügyi bizottság meg
adta volna a szavazati jogot a felsőbb egyházi
testületek elnökségeinek választásánál, a fel
szólalók * nagy része vitatta, hogy a missziói
lelkész nem rendes lelkész, függő viszonyban van,
a kiküldő hatóság ilvformán illegitim befolyást
gyakorolhatna a választásokra. Minthogy a
missziói egyházak kérhetik önálló anyaegyházzá
való átszervezésüket, a választói jogot ilvformán könnyen megszerezhetik maguknak, ha azt
olyan értékesnek tartják.
Az egyetemes egyház hozzájárult ahhoz,
hogy a lelkészjelöltek évközben is tehessenek
lelkészi vizsgáit a kér. bizottságok előtt.
A nyugdijintézeti dijak befizetésére a gyűlés
haladékot ád 1931. jan. 31-ig.
A hadikölcsön jegyzések valorizációjára az
egyel, egyház 50,000 pengős segélyt nyert a
népjóléti minisztertől.
A vásároknak vasárnapról hétköznapra való
áthelyezése dolgában az egyetemes egyház meg
értő választ nyert a kér. minisztertől. A köz
gyűlés felterjesztést intézett a kormányhoz, hogy
az ev. vallása hivatalnokok nagypénteken fel
mentési kapjanak a szolgáiul alól. Az egyetemes
gyűlés az egyetemes törvényszék tagjaiul meg
választotta Laszkáry Gyulát, Ziermann Lajost
Kovács Andorl. Hollós Jánosi, akik az esküt a
gyűlés színe előtt le is tették. A különböző bizott
ságok megüresedett tagsági helyeit is betöltötte
a gyűlés.
A lanügyről dr. Szigethy Lajos referált.
Ez idén utoljára. Helyébe a gyűlés Bőhin Dezső
leánykollégiumi igazgatót választotta meg. A je
lentésből kitűnt, hogy az állam segélyeiből az

158

itl.'tU decem ber I

iskolai építkezéseknél egyházunk a legkisebb
mértékben részesüli. A közgyűlés elrendelte,
hogy október 31-én minden gyülekezet ünne
pelje meg a reformáció emlékét. Az adóalapból
58 gyülekezet között 48.000 pengői osztott fel'
a gyűlés. A nyugdíj intézel 551.000 pengős költ
séggel bérházat vett Budán a Margil-körnton.
Vidovszky Lajost a gyűlés végleg megválasz
totta a Luther-otthon igazgatójának. A gyűlés
elrendelte, hogy vízkeresztkor emlékezzék meg
minden gyülekezet a külmisszióról és ez vétes
sék fel a vallástanitási anyagba is. A külön
böző bizottságok jelentéseinek meghallgatása
után a gyűlés munkája 1). Geduly püspök hála
adó imádságával éri véget. A gyűlés tagjai
lelkesen megéljenezték az elnökséget, mely
szívós kitartással és tapintattal látta el teendőit.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Ma kaptam meg .1 választási előkészítő
bizottság aláírással egy nyomlalvánvl, mely az
evangélikus hittestvéreket arra hívja fel, hogy a.
budai egyházközségi választásokon szavazatukat
okvetlenül adják le és hogy a Sáindy Gyula fel
ügyelő jelölésével harcba induló párt jelöltjeire
szavazzanak.
A felhívás indokolásához nekem, mint az
egyház szerény közkatonájának is volna néhány
megjegyzésem:
Tény az. hogy a velünk szemben álló párl
dr. Varsányi Mátyás felfüggeszted lelkész sze
mélye körül csoportosul és a lelkész hívének„
vallja magát. Tiszta erkölcsi felfogás mértéké
vei mérve a magam részéről el sem tudok kép
zelni oly pártot, mely öiiös, anyagi érdekből el
követett cselekmény gyanúja miatt eljárás alatt
(illő személy körül csoportosulhatna.
Egv keresztény egyház életében magasan
álló erkölcsi felfogásnak kell érvényesülni és
a legszerényebb hivőtői is megköveteljük, hogy
magát ennek az erkölcsi és etikai felfogásnak
alávesse. Fokozott mértékben megkövetelhetjük
azt. hogy az egyház életében szerepet ne vállal
hasson és ne vihessen az egyháznak bármely
tagja, aki etikai felfogásban kifogás utói esik. Ez
az elv még nagyobb mértékben kell hogy
érvényesüljön az egyház vezetőivel szemben.
Amikor tehát azt látom, hogy létezik egy ellen
párt. mely oly személy körül csoportosul, ki
ellen vagyoni cselekmények nyomatékos gyanúja
miatt fegyelmi eljárás folyik, meg kell szo
morúan állapítanom azt, hogy erkölcsi felfogás
ban nagyon mélyre hanyatlottunk.
Ebből az elgondolásból indulok ki, mikor
örömmel üdvözlöm a választási előkészítő bizott
ságnak felhívását, melyben rámutatnak arra,
hogy az egyházközségi választásnál nem szabad
összetéveszteni az egyházközség érdekeit Var
sányi Mátyás felfüggeszted lelkésznek érdekeivel
és bízom abban, hogy az egyházközség választói
helyes erkölcsi érzékkel el fogják tudni dönteni
azl a kérdést, hogy szavazataikul, kire adják
le és az egyházközség jövendő vezetéséi, kire
bízzák rá.
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Szerény ínegiléJésem szerint, tiszta és helyes
erkölcsi felfogású testvéreink nem csatlakozhat
nak oly párthoz, mely önös, anyagias érdekek
ből származó cselekmények miatt eljárás alatt
álló személy körül csoportosul.
Szerkesztő Urnák őszinte hive
Dr. M. ./. egyháztag.

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
December hó 7-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet : Hiittl Á.
10 órakor német istentisztelet : Virág Jenő s. lelkész.
11 órakor rádiós istentisztelet: Bartos Pál szarvasi
evang. lelkész.
Énekel a budai Luther Szövetség Vegyeskara, vezé
nyel Mikus-Csák István karnagy.
December 14-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet : Reif F.
II órakor magyar istentisztelet: Virág Jenő s. lelkész.
Minden pénteken d. u. 5 órai kezdettel a templom
ban adventi istentiszteletet tartunk. December hó 5-én
Gáncs Aladár, 12-én pedig Wolf Lajos ev. lelkészek fog
ják az Igét hirdetni.
Eskettük : Újhelyi Ferencet Szabó Máriával.
Temettük : Mátis Gyulát, Dankó Józsefet, dr. Kralovánszky Lászlót, Dévény Károlyt, Wunder Árpádot,
dr. Mitchel W. Lelandot, Bárczy Barnát, Chmelkó Máriát,
Jánosi Máriát, Pap Istvánnét.
Budai egyházunk tanácsa nov. 27-én ülést tartott,
melyen felolvastatott az egyházmegyei elnökség vélemé
nye, hogy a tisztujitás nem halasztható el. Az egyház
tanács a véleményt tudomásul vette. Az egyházi elnökség
a tisztújító közgyűlést összehívta december hó 14., 15.
és 16. napjaira olyformán, hogy a közgyűlés kezdődik dec.
14-én d. u. 3 órakor a templomban, az egyházi tisztségekre
megejtendő szavazás pedig az iskolahelyiségben jog végbe
menni folytatólag este 8 óráig. Dec. 15. és 16-án ugyancsak
d. vb 3—8-ig lesz szavazás az iskolateremben, hogy min
dene gyháztagnak alkalma legyen az egyház javára szava
zati jogát gyakorolni.
Á kelenföldi ev. gyülekezet nov. 16-án választotta
meg lelkészének Szántó Róbert pesti vallástanárt, volt
szabadkai lelkészt. Szántó Róbert lapunk régi barátja és
munkatársa, sokáig szerkesztette és adta ki a >>Vándorút«
cimti egyházi lapot, mely a magyar és evangélikus érdeke
ket a megszállt délvidéki területeken kitünően képviselte.
Megválasztatása alkalmából szívélyesen köszöntjük és
őszintén kívánjuk, hogy a nagyrahivatott gyülekezetben
fejthesse ki talentumait Isten dicsőségére, gyülekezete és
a haza javára 1
Az egyetemes közgyűlés budai egyházunk érdemes
felügyelőjét, Sándy Gyula egyetemi tanárt megválasztotta
a Luther-otthon elnökének. Dr. Szigethy Lajos egyet, tan
ügyi bizottsági előadónak és Magócsy Dietz Sándornak,
a bizottság elnökének, kik tisztségükről lemondottak, mű
ködésükért az egyet, közgyűlés hálás köszönetét és elisme
rését fejezte ki.
A Baar-Madas református leányliceum és nevelőinézett
uj épületének felszentelése nov. 25-én történt meg a kor
mányzó, a kultuszminiszter és két államtitkára, a ref. egy
ház, a főváros és a többi prot. felekezetek képviselőinek
és sok-sok szülő és tanuló jelenlétében. Ravasz püspök
János ev. 20. fej. 16. v. alapján gyönyörűen fejtette ki az
intézet hivatását és kérte rá és a benne munkálkodókra
Isten gazdag áldását. Dr. Némethy Károly főgondnok
ismertette az építkezés fontosabb adatait. Á kormányzó
és kísérete megnézték az egész intézetet. Egyházunk részé
ről is nagy szeretettel tekintünk erre a magasztos célú
intézetre és áldást kívánunk Isten dicsőségét célzó mun
kájára. Benne az evangéliumi világosság egy ragyogó kép
viselőjét köszöntjük, mely hivatva van arra, hogy a mi
evangélikus egyházunk ifjúságának is gondját viselje. A
folyó isk. évben 64 evangélikus leánytanitványa van a
líceumnak.
A polgári leányiskolák ev. növendékei nov. 30-án a
Koronaőr-utcai polg. leányiskola tornatermében vallásos
estélyt tartottak, melyen Sándy Gyula egyházközségünk
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felügyelőjének költői szárnyaláséi megnyitó beszéde után
az ev. leányok énekkara, melyben kedves református
leánykák is közreműködtek, Markóczy Irén tanárnő ki
tűnő vezetése alatt énekelt, néhányan jól szavaltak, majd
Glatz József vallástanár vetített képekkel kisért felolva
sást tartott* Utazás karinthiai egyházakkörül« címen. Ebben
főleg a Szt. Andrá-ban levő »Bibelschule« működését és a
treffeni szeretetintézményeket ismertette, melyek néhai
Latour grófné hitbuzgóságát és áldozatkészségét hirdetik.
Vasárnap, december 7-én, ugyanott folytatja a vallástanár
ur előadását, melynek jövedelme jótékony célra van szánva.
Népművelési előadások. Második sorozat. Irta Pass
László, kölesdi ev. lelkész. Ára 6 P. Kapható a szerzőnél.
Örömmel hívjuk fel a figyelmet kitűnő munkatársunk e
sikerült művére. Tárgyal vallási, nemzeti, nevelési, gaz
dasági, egészségügyi és jogi kérdéseket, melyek minden
kit közelről érdekelnek. A kötetben 35 előadás van. Min
denki nagy haszonnal olvashatja a művet.
„A lélek szárnyain“. Irta Vitovszky István. Kiadta
Pátkai Pál, Budapest, I., Lejtő-ut 1/F. Ára 1.50 P.
Örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy Vitovszky
Istvánnak versei, melyekből számos szemelvényt közöl
tünk és amelyek mély, vallásos meleg érzést, őszinte tiszta
hitet sugároznak, megjelentek és a kiadónál kaphatók.
Vidékre való küldéssel az ára 1.80 P. Melegen ajánljuk
t. olvasóink szives pártfogásába.
Dr. Söderblom Nátán upsalai érseket, kinek fárado
zására létrejött 1925-ben a stockholmi keresztyén világkonferencia és aki a mai protestantizmusnak egyik világ
szerte ismert és tisztelt vezéralakja, a Nobel-bizottság az
1930. évre esedékes békedijjal tüntette ki.
Az 1925. évi stockholmi keresztyén világkonferencia
által választott bizottság, melynek feladata állandóan
dolgozni a keresztyénség egységbe való tömörítésén,
szeptemberben a genfi tó mellett levő Chexbres sur Veveyben ült össze és sok nehéz kérdéssel foglalkozott, melyek
most minden keresztyén lelket aggasztanak. A bizottság
elhatározta, hogy a II. egyetemes keresztyén világkonfe
renciát 1935-re fogja összehívni.
Az anglikán püspökök tízévenként ismétlődő konfe
renciája, melyet a canterbury érsek londoni palotájának
— a Lambeth-palace — neve után Lambeth-konferenciátiak
neveznek, augusztus havában együtt volt és foglalkozott
az egyházi élet sok kérdésével. Többek között a nők lel
kész! szolgálatának vitás kérdése is napirendre került és
ügy döntöttek, hogy nőket nem avatnak fel teljes lelkészi
szolgálatra, tehát az Úrvacsora szentségét nem szolgáltat
hatják ki, de taníthatnak, prédikálhatnak. Az anglikán
egyház nagyon ragaszkodik az u. n. apostolica successiohoz, vagyis, hogy a püspökök az apostoloktól származó és
meg nem szakadó egymásutánban nyert felavatásban
nyerték magától jézus Krisztustól a szent szolgálatra a
megbízást és adják ezt tovább. Ezért van olyan nagy
barátság az anglikán, svéd és görögkeleti keresztyénség
között, mert ezek is fontosnak tartják ezt az apostolica
successio-t.
A philadelphiai német ev. gyülekezet harangavatási
ünnepélyére meghívta a köztársaság elnökét, Hoovert is,
ki megígérte megjelenését. Egy harangot róla is elneveztek
hálából azért a munkáért, melyet Németországban végzett
a háború után mint élelmezési diktátor. Ez a gyülekezet
már kétszáz év óta áll fenn és tagjai közül számosán
beírták nevüket arany betűkkel az amerikai Egyesült
Államok történetébe.
A mezőtúri ref. gimnázium 400 esztendős jubileumá
nak, meiy felemelő ünnepségek keretében folyt le, szivünk
ből örveiídtünk. Örömünk még nagyobb lett volna, ha az
ünnepség valamelyik szereplője azt is megemlítette volna,
hogy az iskolát a lutheri reformáció hivei alapították.
Szolgálja ez az iskola még sokáig az Isten országa, a haza
és az emberiség szent ügyét! Crescat, floreat !
A népszövetség közli, hogy jelenleg még ötmillió ember
van a földön rabszolgaságban.
Redondo Beach (California) egy polgára úgy ünnepelte
meg születése napját, hogy 44 barátját kérte meg, hogy
vegyenek részt vele az istentiszteleten.
Az amerikai hadiflotta 65 hajója időzött nemrégiben
New-York kikötőjében, mint a város vendége. A newyorki
bibliatársulat 26.816 bibliát osztott ki ingyen a hadihajók
személyzete között.
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Wiles J. W. urat, a brit és külföldi bibliatársulat
Kérjük az előfizetési dijak sürgős beküldését, hogy
balkáni képviselőjét, Cettinje város díszpolgárának válasz
anyagi kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Lapunk több
tóttá meg azon érdemeinek hálás elismeréséül, melyeket száz példányban ingyen jár szegényebb hittestvéreinknek,
Montenegró népe körül szerzett magának. A brit és kül a gyülekezeti híreket is állandóan közöljük minden szub
földi bibliatársaság havi folyóirata, a »The Bibié in the venció nélkül és ezért hálásan fogadjuk a lap fenntartását
World« októberi száma érdekes részleteket közöl a bibliá biztositó adományokat is.
nak^ a Sahara-sivatagban való terjesztéséről. Vásároltak
A L’Eglise Nationale közlése szerint a német nép.
egy, 12 lóerős Berliet-kocsit, azt felszerelték a legszüksé 43.6%-ának havi jövedelme kevesebb 125 márkánál és
gesebb kellékekkel, ráraktak 4000 darab bibliai részt, 29%-ának kevesebb 250 márkánál. A német népnek na
iijtestamentumot és bibliát és megindultak március 24-én gyobb fele siralmas helyzetben van és nagyon sokan
Álgirból. Első céljuk volt Algír délkeleti része és Marokkó. éheznek.
Az automobil vezetője Marius Bonjour, fiatal svájci em
May Münster Cornélia operaénekesnő, áll. képesített
ber, ki elvégezte a genfi bibliaiskolát, okleveles gépkocsivezető és jeles mechanikusadé a könyveladás, különösen énektanár, a Budai Zeneakadémia tanára órákat ad laká
a bibliaeladás tudományában is alapos jártasságot szer sán mindennap, vagy a Budai Zeneakadémián szerdán és
zett. Ezzel a közlekedési eszközzel a társaság a bibliát szombaton d. u. y25— %7-ig. Lakás : 1., Karap-u. 5. (Déliolyan helyekre is eljuttathatja, ahol még nem ismerik vasut-pályaudvar "érkezési oldalától 10 perc, a Siestaszanatórium közeiében.)
Az első utón 19 nap alatt 986 kötetet adtak el.
Dr. Pazár Zoltán fogorvos hittestvérünk, a LutherA társaság északafrikai ügynöksége a múlt évben
82.701 példányt adott el. A bibliatársaság októberi ki Szövetség tagjainak kedvezményesen rendel. Rendelés:
mutatása szerint a szent könyvet 638 különböző nyelven és VI., Eötvös-u. 41/b. sz., I. em., délután 4—6-ig.
nyelvjáráson hozta forgalomba.
Bácsy Péter mészáros- és hentesmester, II., szénatéri
A bibliatársulat egyik német nyelvű közleményéből idepiac, fióküzlet II., Medve-utca 19, ajánlja elsőrendű áruit,
iktatjuk a következő sorokat: »A bibliaterjesztés mindig
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
nehéz munka, történjék az pogányok, vagy keresztyének
Pontos kiszolgálás.
között. Aki ezt a munkát eredményesen akarja végezni,
Német és francia tanítást jutányosán vállal uriasszony.
annak mindinkább meg kell ismernie azt, hogy csekély és Cim a kiadóhivatalban.
jelentéktelen dolog az, ami felebarátainktól elválaszt és
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogány-u. 50,
nagy, valóban nagy csak az, ami velük összekapcsol.
aranyéremmel
kitüntetett, 75%-os hadirokkant hittest
Csekély a nemzetek, fajok, tanítások, tudomány és művé
vérünket támogassuk, ki jól és olcsón dolgozik. Telefon :
szet terén való különbség; valóban nagy valamennyi
546—67.
ember bűne, a megváltás után való vágyakozás, végtelen
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos, vállalkozik fog- és
nagy az Istennek hozzánk való szeretete és a megváltó
szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakavatott,
Ur Jézus határtalan irgalma.*
gondos és mérsékelt áron való kezelésére, mindennemű fog
Hegyen Épitett Városra fizettek: Balogh Dénes 3,
pótlásainak ellátására. Szükség esetén részletfizetésre.
Breuer Ervin 3, Doktorits Benő 3, Gally László 3, Hampel
Forduljunk hozzá teljes bizalommal. Muzeum-körut 27. sz
Antalné 3, özv. Kertész Lajosné 6, dr. Lányi Lajos 3,
dr. Lux Kálmán 3, Markovits József 3, margittai Neu
Vermes Mátyás mészáros és henles, Allila-körul
mann Miksáné 6, Paulovits Viktor 6, Polevkovics Gusz 14. sz. (Auguszt-udvar) ajánlja debreceni módon
táv 6, dr. Pogány Gyula 2, Patz József 6, Petrik Margit 3, pácolt, füstöli áruit, valamint iiyers friss áruit.
Polnay Sándorné 3, Schacherer Károly 2, Steinhübelné 6, Kéri a hiltestvérek szives pártfogását.
Zelenka Zoltán 6 P. Tagsági dijat fizettek : Kun Attila
és Paulovits Viktor 2—2 pengőt.
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A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

TULAJDONOS
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A rany ékszert, ezüst d ísz tá rg y a t
vásároljunk Magyarország legnagyobb evangélikus
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Szigeti Nándor és Fia

Budapest, IV., Muzeum-körut 31. a Nemzeti
Múzeummal szemben

Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb garantia mellett.

L i b á l

optikai

Andor

specialista,

lencsegyártó

Budán, II., Fő-utca 4. — T elefon: A. 535—26. — Alapítva 1840

YVODIANER F ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET £S KIADÓVÁLLALAT R T KÖNYV- ÉS HIRLAPNYOMDÁJ A
Telefon: 895—11
BUDAPEST, IV , DALMADY-ITTCA 3-5-7
Felelős; Klet Ferenc

