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Szerkesztik:
K e m é n y  L ajos

igazgató-lelkész és
Dr. Mikler Károly.

Kiadja a pesti evang. 
magyar egyház. 

Szerkesztésért és kiadásért 
felelős : Dr. Mikler Károly.

Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal :

IV., Deák-tér 4.
Megjelenik

július és augusztus hó ki
vételével minden vasárnap. 
Előfizetési ára félévre 2 P. 
Egyes szám ára 10 fillér.

Engedelmeskedjetek. . .
I. Péter 2 :11 -20 .

ngedelmeskedni ezt a szót 
nem igen szeretik az em
berei;. Sokkal inkább naj- 
Iik az emberi természet a 
parancsolásra, mint ,az 
engedelmeskedésre. Ám 
az élet kényszerűségei 
lassanként megtanítják a 

gyermeket és a felnőttet, a boldogot és 
a siránkozót, a duzzogót és a szívesen 
engedőt egyaránt arra, hogy sokkal 
többször parancsolnak nekünk ebben 
az életben, mint ahányszor mink pa
rancsolunk.

Az engedelmeskedés azonban, amit 
életünk folyamán külső viszonyok, élet- 
körülmények vagy más emberek kény
szerítenek reánk, még mindig sokkal 
kevesebb annál, amit láthatatlan paran
csok követelnek tőlünk, melyek lelki
ismeretünkön keresztül Istentől, szüléink
től, belső önértékünkből kiindulva akar
nak irányítani minket. Ezeknek enge
delmeskedjetek : ebben lehet összefog
lalni az apostoli levél összes intelmeit.

Ezek az ösztönzések, melyek nem 
a testi és anyagi élet megoltalmazására,

bőségére és élvezeteire vonatkoznak, 
ezek a fontosabbak. Ezek az ősz.’önzé
sek, melyen nem az emöere>< e;otfi 
bec-íülteiés lépcsőin biztatnak felfelé, 
hanem ez isiéi, Uuu. oecsüleíszerzés 
útjain, ezek a fontosabbak. Ezek az 
ösztönzések, melyek gyermekkorunk és 
szüléink emlékeivel egybeolvadón szó
lalnak meg bennünk, ezek a javunkat 
igazán kívánók. Ezek az ösztönzések, 
melyek mindig azonosak lelkiismeretünk 
igazmondásával, ezek az örökéletünket 
valóban szolgálók. Ezeknek engedel
meskedjetek . . .

Bizony e mai világnak jobban van 
szüksége példaadó emberekre, mint bár
mikor, de engedelmességben, tisztesség
adásban, kötelességteljesitésben példa
adó emberekre még a mindennapi ke
nyérnél is jobban van szüksége. Ha 
részt akarsz venni erőd és helyzeted 
szerint e szegény világ újjáépítésében s 
benne Isten országának terjesztésében, 
akkor nemcsak szóval, hanem lélekkel 
és példával is prédikáljad folyton :

„Engedelmeskedjetek az Űrért!“ . .  .
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Az egyház belső élete.
(Az évi jelenlés negyedik része.)

Az egyesületi élet terén minden lelkészi kör
ben ez évben serény munka folyt. A Deák-téri 
lelkészi körben a Luther-szövetség, a leányegylet, 
a leánycserkészcsapat, a 223. sz. ev. fiúcserkész
csapat, a konfirmandus egyesület, a Tábitha, az 
egyetemi Luther-szövetség és végül legintenziveb
ben a Lutheránia énekkar munkálkodott. Utóbbi 
munkáját és értékét templomlátogatóink mind 
ismerik, de a többi egyesület is mind állhatatos 
munkát végez az egyház belső erősítése érdekében.

A fasori lelkészi körben a Luther-szövetség, 
a nőegylet, az ifjúsági egylet, a gimnáziumi 16. sz. 
cserkészcsapat végzi ugyanazt a munkát s mosta
nában alakult meg a fasori ev. énekkar, melynek 
működése elé szép reményekkel tekintünk.

Az angyalföldi Luther-szövetség ez évben is 
minden munkáját a templomépítés előkészítésének 
szentelte, de a vasárnapi iskolák, bibliaórák, az 
ifjúsági kör hűségesen végezte hivatását.

A kőbányai lelkészi körben a Luther-szövet
ség és annak nőválasztmánya, valamint az ifjúsági 
énekkar úgy a kőbányai, mint a tisztviselőtelepi 
körben buzgón tevékenykedett. Mindahárom lel
készi körben ezek az egyesületek nemcsak vallásos 
estélyek, adventi és böjti esték tartásában, hanem 
a szeretetmunkában is fáradhatatlanul résztvettek, 
aminek legjobb bizonysága az, hogy karácsonykor 
12 helyen állítottak karácsonyfát s ezernél több 
gyermeket, részben pedig szegény családokat aján
dékoztak meg. Munkálkodásaikról e helyen is 
hálával emlékezünk meg.

A Prot. Iparosképző Egylet munkáját ez év- 
ben|is Szuhovszky Gyula vallástanár vezette. Jelen
tése alapján az.egyháztanács megbeszélés tárgyává 
fogja tenni az Iparosképzőnek tanoncotthonná való 
átfej lesztését.

A vallástanítást egyházközségünk területén 
levő iskoláinkban összesen 30 lelkészi és tanári 
vagy tanítói képesítésű vallástanár és hitoktató 
végzi. Ebből fővárosi beosztású 3 középiskolai 
fokozatban levő férfi, 7 polgáriskolai férfi és 2 el. 
isk. beosztású rendes egyh. alk. nő. Ezeken kívül 
2 áll. középisk. vallástanár, 3 lelkészi képesítésű 
óraadó, 2 áll. isk. beosztott tanítónő és 11 el. isk. 
vagy tanári képesítésű óraadó. Az á l t a l u k  el 
l á t o t t  h e t i  ó r á k  s z á m a  432. Az ö s s z e s  
n ö v e n d é k e k  l é t s z á m a  3796, 4 3 0 -a 1 t öbb ,  
m i n t  e l ő z ő  é vbe n .

A jelen tanévben a vallástanítás simán, zavaró 
akadályoztatás nélkül folyik. A testületnek egyetlen
egy tagja sem mulasztott nagyobb betegség miatt.

Az előző évek módszeres értekezleteinek 
hatása ez évben eredményesen mutatja hatásait.

Ebben az évben három módszeres értekezletet tar
tottunk, amelyeknek egyetlen és állandó tárgya 
az  i p a r o s t a n o n c i s k o l á k  t a n a n y a g á n a k  
és  m ó d s z e r e s  f e l d o l g o z á s á n a k  k é r 
d é s e  vol t .  A használt tankönyv mellett úgy az 
adventi, mint a böjti időben biblikus tanítási 
anyagcsoportokat állítottunk össze, amelyek a gya
korlatban sikeresen váltak be. E tanévben kétszer 
sikerült a tanoncokat összegyűjteni: első ízben a 
reformáció emlékünnepén, amikor részükre vallá
sostárgyú előadásokat tartottunk, második ízben 
Karácsonyfa-ünnepélyt rendeztünk, amikor köz
adakozásból tanoncaink részére ruhanemű- és 
könyvadományokat osztottunk szét.

Ez évben is megtartottuk az ifjúság részére 
szóló csendes napokat, hiterősítő előadásokat, 
amelyeknek immár évek óta észrevehető áldásos 
hatása abban jelentkezik, hogy mindkét nembeli 
növendékeink mind nagyobb számban vesznek 
részt az úrvacsorái ünnepségeken.

A vallástanári testület megértő, testvéri szel
lemben vesz részt a nagy munkában s fontos 
munkájának komoly, felelősségteljes voltát nem 
akarja szem elől téveszteni.

A vallástanítási testület Gaudy L. igazgató 
vezetése alatt nemcsak rendes munkáját végezte, 
hanem látogatta a szülőket, gondozta a kórházakat, 
szükség esetén kisegítette a lelkészi hivatalokat.

Örömmel jelentjük azt, hogy az elmúlt évben 
híveink példaadó áldozatkészsége megint jelentősen 
emelni tudta azt az összeget, melyet a jótékony
kodás oltárán minden évben bemutat. Múlt évi 
jelentésünkben a különféle célú adományok és 
templomi adakozások végösszege 26,000 P volt, 
most pedig a Deák-téri lelkészi kör 11,517, a fa
sori 10,692, a kőbányai 11,179 pengőt mutat ki, 
melyhez hozzászámítva az Ev. Családi Lap terjesz
tésére adományozott 622 P-t, az adományok vég
összege 34,000 pengő, azaz 8 ezer pengővel több, 
mint az előző évben, ami ugyan az általános 
nyomorúság enyhítéséhez mérve elégtelen, de 
híveink szegénységéhez mérve minden elismerésre 
méltó eredmény.

Ha még megállapítjuk azt, hogy egyházköz
ségünknek 8500 cselekvényes egyháztagja van, az 
elmúlt évről megrajzolt általános képet befejeztük.

(Folytatjuk.)
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Jelenkori vallásos mozgalmak 
és egyházaink.

(Előadás a budapesti középiskolai ifjúságnak 1928. márc.
23. és 30-án. Elmondotta : Gaudy László.)

1929. év nyarán Kopenhágában tartja a Luthe
ránus Világkonferencia gyűléseit a speieri birodalmi 
gyűlés 400 éves megünneplésével. Ez az ünnepi 
gyűlés nemcsak az európai s nemcsak a világ 
lutheránusainak lesz ünnepe, hanem a világ pro
testantizmusáé is, mert a speieri birodalmi gyűlés 
főtétele a lelkiismereti szabadságjognak érvényre- 
juttatása volt s azóta minden vallási és politikai 
mozgalomnak, ha kisebbségi alapon indult meg, 
ez lett erkölcsi védelmezője. Az általában korunkat 
jellemző nagy vallásos gyűlések minden világrész 
népének szimpátiájával találkoztak, mert minden 
gyűlési helyen a felejthetetlen élmények emlékeit 
hagyták. Ezért természetes a pápa tilalma, amely 
azt mondja, hogy ilyen gyűléseken r. kath. ember
nek nem szabad résztvenni és ebben a tiltó intéz
kedésben ott van az a ki nem fejezett gondolat is: 
sajnálom, hogy egyáltalán ilyen gyűlések vannak. 
Miért ? Ki fél ezeknek az eredményességétől ? vagy 
milyen hatalom tétetett le a gyülésezők kezébe? 
Előbbre viszik-e a protestántizmus helyzetét ezek 
a gyűlések és tényleg félnie kell-e a pápának ezek
től a mozgalmaktól s hiveit is félteni kell-e ezek
nek békés s imádkozó együttgyülésezésétől ? Olyan 
kérdések ezek, amelyekre felelni kell és a válaszok 
nemcsak a protestantizmus felnőtt tagjait, hanem 
annak intelligens fiatalságát is érdeklik. Válaszunk 
ezekre a kérdésekre egyben azonban felelet a cim- 
ben megjelölt tételre is.

Vegyük elő mindjárt a pápai encyklikát és 
beszéltessük azt. Ilyeneket mond: az egységesítő 
konferenciákra azokat hívták meg, „akik Krisztus
tól sajnálatosan elpártoltak, istenségét és isteni 
küldetését csökönyösen tagadják". Válasz: a pro
testantizmus nem pártolhatott el Krisztustól, mert 
Krisztusban való élete a lényege s ezért legnagyobb 
ünnepünk épen Nagypéntek. „Ilyen kezdeménye
zést a katholikusok természetesen nem helyesel
hetnek, mert kiinduló pontjuk az a hamis elv, hogy 
többé-kevésbbé minden vallás jó és dicséretes, 
mert hogy bárha különböző utakon, de valamennyi 
annak a velünk született érzületnek megnyilatko
zása, amellyel Isten felé vonzódunk." Válasz: A 
vallások jóságát nem ember és nem élet, hanem 
Isten és az élet utáni halál dönti el. „Gyakran a 
katholikusokat is megejti a remény, minthogy az 
anyaszentegyház is az ilyen egységet kívánja. Azt 
hisszük, lehetetlen, hogy akadjon keresztyén, aki 
nem tudná, hogy Krisztus egyházat, még pedig 
egy egyházat alapított." Válasz: Krisztus egyálta
lán nem alapított egyházat, azt minden felnőtt ifjú 
tudja. „Sokan vannak a nem katholikusok között, 
akik szép szavakkal hirdetik a Jézus Krisztusban 
való testvéri egységet, de egyiknek sem jut eszébe, 
hogy Jézus Krisztus helytartójának tanítása vagy 
kormányzása alá hajtsa fejét." Válasz: Konfirmá
ciós káténkból tudja mindenki: a mi egyházunk 
feje Jézus Krisztus. „A pánkrisztiánizmus hirdetői

az egyházak egységesítésének szándékával látszó
lag nemes célra, az összes keresztyének közötti 
szeretet előmozdítására törekszenek, azonban lehet
séges-e, hogy a szeretet nevében a hitet lerombol
juk?" Válasz: Pál írja I. Kor. 13-ban: végezetül 
pedig megmarad a hit, remény, szeretet, a három 
közül pedig legnagyobb a szeretet.

De hallgassuk meg három egyházi nagyság
nak a véleményét i s : Söderblom (akinek legalább 
annyi tisztelője van, mint a pápának) azt mondja: 
hogy várta az encyklikát és épen azért nem lepte 
meg. Olyan nagy volt a sikere az egységesítő tö
rekvéseknek, hogy az már Rómára nyugtalanító 
hatással volt. A tartalma sem lepett meg. Okosko
dása olyan, mint a farizeusoké, hogy az egyházon 
kívül nincs üdvösség. Germanos Thyatira görög 
metropolita és érsek mondja: Az encyklika arra 
kötelezi a pánkrisztiánizmus hiveit, hogy ezután 
még jobban összefogva dolgozzanak. Carvei lon
doni anglikán lelkész azt mondja, hogy az encyk
lika meggyőzi azokat, akik Rómával egyesülni 
akartak, hogy lehetetlen és ezért minden más egy
háznak egyesülni kell és az egység alapja: az 
apostoli áldás. Miért jelent meg viszont az encyk
lika? Azért, hogy Anglia figyelmét Róma felé irá
nyítsa. Angliában van u. i. egy párt, amely szívesen 
látná a Róma felé való orientálódást, a lelkészi, 
de főleg a püspöki kar egy része hive ennek s 
amikor egy ilyen átkapcsolódást előkészítő javas
lattal álltak elő, mely a Common Prayer Book re
formja címén ismeretes a közvéleményben, akkor 
az angoi közönséget képviselő alsóház határozottan 
kijelenti, hogy semmit sem akar a pápaságtól s 
a tervezett javaslatokt elvetette. A bécsi Reichspost 
híres katholikus újság pedig azt meri irni ezek 
után, hogy a pápa kiadta az Encyklikát s a világ 
felfigyelt rá. Majd a továbbiak ennek ellentétét 
mutatják meg. Egyben volt igaza a pápának: az 
időpont nagyon alkalmas volt ezen irat kiadására, 
mert a mai kor szívesen hallgatja a vallásos dol
gokat. Ma a vallásosság renaissancéját éljük. Régi 
vallások élednek fel, az izlám és a hinduizmus 
felébredt a százados álmaiból, újjá akar születni; 
mind a kettő a kér. misszió jól bevált eszközeivel 
igyekszik új fellendülésének híveket szerezni. Ke
letnek typikus vallásai nyugatra indulnak, Berlin
ben megépült az első mohámmedán mecset, mint 
a háború előtt Párisban a budhisták temploma. 
Kelet be akar vonulni a Nyugat fővárosaiba, de 
ugyanakkor Nyugat még elevenebb erővel veti 
magát Keletre. Ma nem gazdasági kérdések érdek
lik a világot, a mai kornak két domináns kérdése 
van: a nacionalizmus és a vallásosság. A kettő 
igen gyakran össze is kapcsolódik, hogy milyen 
formában, azt látni fogjuk a későbbiekben. A pro
testantizmusnak szemére vetették, hogy sok ágból 
ered és sok felé terjed szét számos vallási meg
nyilvánulásban, úgynevezett denominációkban. Ezt 
vádképen is felhasználják ellenünk, csak azt nem 
akarják észrevenni, hogy ez csak látszólagos. A 
gyakorlatban ezek a válaszfalak nem igen vehetők 
észre.

(Folytatjuk.)
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HIME M.

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. április 29-én,:

H e l y
Óra

d é le l ő t t
d é lu t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschkó G. A..
Deák-tér (magyar) n Sólyom Jenő
Deák-tér (magyar) 6 Ruttkay M. Gyula
Fasor (ifjúsági) 10 dr. Szuchovszky Lajos
Fasor 11 Gaudy László
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) 5 báró Podmaniczky Pál
Kőbánya 9 Hudák János
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Johnson Gisle
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Tomcsányi László

Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál.
Május 6-án a Deák-téri templomban dr. Kirchknopf 

Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai 
templomban Majba Vilmos prédikál.

E gyháztanácsi ülés. Nagy presbitériumunk 
f. hó 30-án hétfőn d. u. 6 órakor tartja ülését. Meg
előzőleg d. u. 5 órakor pénzügyi bizottsági ülés.

H alálozás. Me s t e r h á z y  L á sz ló  pápai 
evangélikus lelkész életének 52-ik, boldog házas
ságának 24-ik, lelkipészíorkodásának 28-ik évé
ben elhunyt. Csodálatos erővel, rendíthetetlen 
hittel hirdette, egész életével, tetteivel példázta 
az Űr örökkévaló Evangéliumát, és elmondotta 
az apostollal: „De én semmivel sem gondolok, 
az én életem is nekem nem drága, csakhogy 
örömmel végezhessem a szolgálatot, melyet 
vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek 
Isten kegyelmének Evangéliomárór. (Csel. XX: 
24.) Nemes lelkének földi porhüvelyét a pápai 
evang. templomban f. hó 27-én tartott gyász- 
szertartás után helyeztük örök nyugalom ra; 
áldott, jó lelkének, szerető, kedves egyéniségé
nek, fáradhatatlan munkásságának, nagy szere- 
tetének emléke azonban mindig élni fog szívünk
ben ! „Mert nekem mind életemben, mind halá
lomban nyereségem a Krisztus'1.

Az am erikai K ossuth-szobor leleplezé
sekor történt kegyeletsértés dolgában, melyről 
már két előző számunkban írtunk, végre meg
jelent a hercegprimási iroda mindenfelé érdek

lődéssel várt nyilatkozata. A különböző lapok 
pártállásuk szerint különböző átfogalmazásban 
közölték ezt a nyilatkozatot. Nehogy bárki is 
elfogultsággal vádoljon minket, a kimondottan 
katholikus „Nemzeti Újság" híradását közöljük 
szóról-szóra: „Emlékezetes, hogy két héttel 
ezelőtt egyik liberális szellemű hétfői lap, mint 
nagy szenzációt tálalta fel, hogy „Dunn new
yorki hercegérsek Nemes Antal c. püspöknek 
nem engedte meg, hogy a magyar katholikusok 
koszorúját elhelyezze a newyorki Kossuth-szob- 
ron". A hercegprimási iroda Nemes Antal cím
zetes püspök meghallgatása után, most hivata
losan nyilatkozik a newyorki „kínos szenzáció
ról". A nyilatkozat megállapítja, hogy az eset 
sem az amerikai, sem a  magyarországi sajtóban 
nem vert nagyobb hullámokat, csak az illető 
újságíró fantáziája fújta fel. Ezután megállapítja 
azt, hogy Dunn nem newyorki hercegérsek, 
hanem csak a newyorki biborosérsek segéd
püspöke és helytartója. Ami a dolog lényegét 
illeti, az érseki helytartó csakugyan nem en
gedte meg, hogy Nemes prelátus a szobor 
leleplezése alkalmával koszorút helyezzen a 
szoborra. De a koszorúhelyezést nem azért 
tiltotta meg, mintha a  magyar katholikusok 
koszorújáról vagy pedig Kossuth Lajos forra
dalmár és evangélikus voltáról lett volna szó, 
hanem azért, mert megtudta, hogy a  különböző 
felekezetek képviselői a szoborleleplezés haza
fias jellegét vallásos színűvé fogják tenni azáltal, 
hogy egyházi ruhájukban szerepelnek és áldást 
adnak. Dunn segédpüspök véleménye szerint 
az amerikai katholikusok könnyen azt hihették 
volna, hogy a katholikus prelátus a  felekezetek 
képviselőivel együtt valami vallásos ténykedést 
végez, ez pedig az egyházi törvénykönyv sze
rint tilos. Ilyen látszólag is egyházi törvénybe 
ütköző cselekedetet pedig, már csak a botrány 
elkerülése végett is, területi joghatóságánál fogva 
az érseki heíynök megtilthatott, anélkül, hogy 
az illető pap saját püspökének jogait sértette 
volna, — ebben az esetben a hercegprímásét — 
mert hisz annak joghatósága saját egyházme
gyéjének határait nem lépi túl. Éppen ezért az 
egész állítólagos „affér" fölött napirendre lehet 
térni annál is inkább, mert a magyar katholi
kusok koszorújának elhelyezéséről megfelelő 
módon történt gondoskodás".

Ezzel a nyilatkozattal szemben, mely olyan 
nagy igyekezettel szeretné a megtörtént és bi
zony mindenképen „kínos" esetet enyhíteni, 
meg kell állapítanunk a  következőket:

1. Nemes püspök a  magyar katholikusok 
koszorúját vitte ki s a hercegprímás által készí
tett beszédet akarta elmondani a szobor leleple
zésekor. Ennek a  szereplésnek célja az volt,

Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, ess Szigety Nándor és Fia m 
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.
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hogy a kath. egyháznak a budapesti szobor
leleplezéskor történt tüntető távolmaradását ki- 
reparálja és bár ezt egy kissé közelebb is meg
lehetett volna csinálni, mint Amerikában, mégis 
jól esett volna valláskülönbség nélkül minden 
magyar ember szívének. Nemes püspök azon
ban sem a koszorút nem tudta elhelyezni, sem 
a  hercegprímás beszédét nem mondhatta el, — 
a  tövist tehát nem húzták ki, hanem mélyebbre 
nyomták.

2. Bárhogy járkál a nyilatkozat a newyorki 
érseki helynök tilalmának magyarázata körül, 
az egész szereplést azon a címen tiltották el, 
hogy az evangélikus Kossuth szobránál protes
táns lelkészek fognak szerepelni.

3. Lehet, hogy a hercegprímás jogait az 
alacsonyabb rangú érseki helynök nem sértette 
meg azzal, hogy nem engedte a hercegprímás 
megbízottját és képviselőjét utasításai szerint 
eljárni, — ez a nagyon érdekes fegyelmi kérdés 
maradjon kettőjük ügye. Minket nem annak a 
megállapítása érdekel, hogy az esztergomi egy
házi főhatóság jogait megsértették-e, vagy nem, 
hanem, az, hogy igenis megint megsértették a 
magyar nemzet kegyeletét s immár másodszor 
hozták a magyar katholikusokat olyan helyzetbe, 
hogy szégyenkezniük kellett., A zarándokok egyik 
vezetője így fakadt ki: „Én jó katholikus va
gyok, de nagyon szégyenlem magamat!"

4. A nyilatkozat szerint a  koszorú elhelye
zéséről megfelelő módon gondoskodás történt s 
így az „affér" fölött napirendre lehet térni. Saj
nálattal nélkülözzük a pontos részleteket. Ki, 
mikor és hogyan tette le a koszorút? Esetleg 
négyszemközt a szoborral ? Bizony meg kellene 
tanulni ebből a szomorú esetből minden illeté
kes tényezőnek azt, hogy idehaza is ideje volna 
a  nemzeti erőket gyöngítő dolgoknak véget 
vetni, — idegenben azonban minden ilyen 
„affér" százszorosán ártalmas és bűnös . . .

A Johannita- Rend magyarországi csoport
jának ünnepségei. A Johannita-Rendnek, amely 
közel kilencszáz esztendeje áll fenn s ez idő 
alatt a keresztyén kultúrának igen nagy szol
gálatokat tett, hosszabb ideje áll fenn már a 
magyar csoportja is. Ez a  magyar csoport szom
baton tartotta ez évi rendes összejövetelét, amely 
alkalommal a rendlovagok istentiszteletre gyűl
tek össze a Deák-téri evangélikus templomban. 
Mintegy ötven lovag jelent meg a  hivatalos 
istentiszteleten, köztük: báró Feilitzsch Berthold 
főispán, a magyarországi csoport kommendátora, 
báró Radvánszky Albert evangélikus egyetemes 
felügyelő, helyeties kommendátor, vitéz Horthy 
István ny. lovassági tábornok, Álgya-Papp Sán
dor altábornagy, honvédelmi államtitkár, dr. 
Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár, Mes- 
terházy Ernő ny. főispán, dr. Jalsoviczky Sándor 
és dr. Huszár Aladár felsőházi tagok, gróf Rá
day Gedeon, dr. Patay Tibor, Huszár Dezső és 
dr. Görgey István országgyűlési képviselők és 
sokan mások. A rend felkérésére Geduly 
Henrik tiszakerületi evangélikus püspök, az

egyetemes egyház püspökelnöke tartotta meg 
az istentiszteletet és az „Erős várunk . . . "  el- 
éneklése után a püspök a fehércsillagos, piros 
posztóval bevont oltár elé lépett s bibliaolvasás 
után szózatot intézett a lovagrend tagjaihoz: 
„Ez a lovagrend — úgymond a püspök — 
mindenkor kitűnt: szeretetet gyakorolt, betegeket 
ápolt, művelte a  tudományt, a haza védelmében 
és a hit harcaiban jeleskedett. Az önző mai 
ember világában, amely az Istenképet törli le 
önmagáról, egyik sziget és mentsvár a Johan- 
niták lovagjainak csapata. Fegyvere nem testi 
fegyver, hanem lelki, bár IV. Béla királyt a 
tatár hordáktól is ezek a lovagok mentették 
meg." A püspök végül felhívást intézett a  lovag
rend tagjaihoz, álljanak ma is szilárdan az 
evangélium és a nemzeti sors védelmezői között, 
enyhítsék a nyomort, vegyenek részt minden 
nemes jótékony munkában és segítsenek helyre
állítani az ezeréves magyar dicsőséget. Végül 
imát mondott a püspök. Délben a lovagrend 
konventet, délután pedig közgyűlést tartott a 
Nemzeti Kaszinóban.

A budapesti evangélikus főgimnázium
Ifjúsági Gyámintézete április 28-án este 6 órakor 
a főgimnázium nagytermében vallásos estélyt 
rendez. Előadást tart Bereczky Sándor tanár
elnök és Glatz György. Zeneszámokkal szerepel 
Mendelssohn György, Kürti László és Faragó 
György. Költeményeket szavalnak: Jagyugy Pál, 
Leimdörfer György, Nagy Mihály, Boros István, 
Bohár László, Scholz László, Gyuricza Béla, 
dr. Remport Elek tanár és Laszgallner Guido.

MAGYAR KIRÁLYI FOLYAM- ÉS TENGER- 
HAJÓZÁSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Igazgatóság: Budapest, V., Mária Valéria-utca 11.
I. Személyforgalom.

A Dunán: 1. Budapest—Pozsony—Wien 
között, 2. Budapest—Mohács között, fényesen 
berendezett termesgőzösökkel, hajófülkék, háló
helyek, elsőrendű étterem a Nemzetközi Háló
kocsitársaság kezelésében. 3. Budapest—Viseg- 
rád—Dömös—Esztergom között, 4. Budapest 
helyi- és átkelési járatok.

A Tiszán: Szolnok—Csongrád, Csongrád— 
Szeged között.

II. Teherárúforgalom az egész Dunán és annak 
hajózható mellékfolyóin.

Legjobbak a Kaszás cipők!
VII., Damjanich-utca 18. sz.

A Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés: Grünwald Márta Erzsébet, Baldauf 
Nándor, Maros Ilona, Durisch Zsuzsanna, An- 
kucza Lajos. Esketés: Szita Ernő rk.—Szlávik 
Dorottya ev., Aposztolovits Sándor rk.—Purth 
Karola ev. Temetés: Strauss Helén (59 év), 
Berger Tivadarné Láng Alice (23 év), Kéri
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Gyula (21 év), telegdi Róth Lajos (86 év), 
Hazslinszky Géza (66 év), özv. Kölln Károlyné 
Nádeja Anna (76 év), Voda Lajos (72 év), 
Tálos Edit (13 hó), özv. Andriskov Sándorné 
Melegh Zsuzsanna (70 év), Káré Jánosné Ju
hász Mária (34 év). Adom ány: N. N. szabad 
rendelkezésre 10 P.

Az Országos Evang. Tanáregyesület
budapesti—aszódi köre f. évi május 5-én dél
után 3 órakor tartja tavaszi gyűlését Aszódon, 
a  leánynevelő-intézet dísztermében. Tárgysoro
zat: 1. Csengey Gusztáv emlékezete. Dr. Szlávik 

, Mátyás. 2. Az aszódi leánynevelő-intézet fres
kóiról. Dr. Hittrich Ödön. 3. Az evang. közép
iskolák új rendtartása. Dr. Oravecz Ödön. — 
Gyűlés után közös uzsonna az aszódi kaszinó
ban. Vendégeket szívesen látunk s részvételt 
április 30-ig kell bejelenteni dr. Hittrich főigaz
gató, köri elnöknél. A budapesti tagok délben 
1 óra 50-kor indulnak Aszódra.

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-körűt 3. szóm.

Könyvelés. Hosszú idei árúüzleti, banki és gyári 
gyakorlattal rendelkező, ev. vallású, mérlegképes könyvelő, 
perfekt német-magyar levelező, gyors- és gépiró, alkalmazást 
keres, vagy órakönyvelést is vállal. — Elvállalja esetleg 
könyvek rendbehozatalát, könyvek felfektetését. stb. Cim : 
fi I IX., Rakáts-u ,'L.JII—6. .

Egy csinosan bútorozott udvari szoba lépcsőházi 
bejárattal május hó 1-re kiadó. Vili., Rákóczi-tér 17. II. 7. 
(lift). Megtekinthető d. e. 10-től d. u. 4 óráig.

Tanult füszerkereskedő, 46 éves, családos, evangé
likus, raktárnoki vagy más állást keres. Hittestvéreink figyel
mébe ajánljuk. Cime: Petrovics Lajos, IX. Szvetenay-u. 7.111.24.

Elsőrendű házi koszt kapható, egy ebéd 1 "20 P. 
Abonánsoknak kedvezmény. V. Széchenyi-u. 8. 1. 14.

Ügy es szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szve- 
tenay-utca 8. III. 16.

Pénztárosnői vagy felirónői állást keres evang. hit
testvérünk, komoly munkaerő. Cime megtudható a Gazd. 
Hiv.-bán, IV. Deák-tér 4. 1 6. 9—12-ig, 3—5-ig.

Teljesen árva 2 kis fiút, egyik 8 éves másik 3 éves, 
melyik hittestvérünk fogadna örökbe. Felvilágosítással szol
gál a Gazd. Hiv. IV. Deák-tér 4. I. 6. Ev. egyház.
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.Féké" Evangélikus Diakonissza Anyahózi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: rekete Géza


