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Erő a közösségben.
(Cselekedetek X. 42—48.)

ár az első pünkösti tör
ténet is hangsúlyozta
azt, hogy a tanítványok
e g y a k a ra tta l voltak
együtt, mikor sebesen
zúgó szélnek zendülé
sében megteltek Szent
lélekkel és egyenlő bátorsággal felvették
a Megváltó Krisztus küzdelmének foly
tatását az emberek jobbításáért. Azóta
minden közös emberi munkában, min
den nemzeti munkában, minden egyházi
és vallási törekvésben, de még az egyes
családok különálló életében is milliószor
bebizonyított igazság lett, hogy össze
tartásban és egyakaratban erők meg
növekedése és igy eredmény és siker
van legtöbbször. Azóta a széthúzás
átkát ezerszer megtanulhatta volna az
emberiség. De az ember nehezen tanul
és könnyen felejt, nehezen ad és szíve
sebben elfogad, nehezen hoz áldozatot,
bár azt másoktól elvárja. A z a szám
talan lecke, melyet az élet s az a
jóindulatú figyelmeztetés, melyet az
evangélium ad s melyet minduntalan
támogat szülői figyelmeztetés, iskolai
nevelés, mások példája, még mindig
kevés az emberek megjavítására, az
életközösségek átnemesitésére, tiszta és

nyugodt korszakoknak a megteremtésére.
Jogos tehát pünköstnek az a szemre
hányása, hogy maga a keresztyénség is
keveset fáradozik a keresztyénség te, jesztésén. Ezért pünköst két ünnepe a belső és
külső keresztyénség összetartozására való
figyelmeztetés minden évben. Mig pün
köst első ünnepén a Szentléleknek kö
zöttünk és életünkben jóra vezérlő mun
kásságát kell megéreznünk, a második
pünkösti nap a Szentlélek evangé
liumot terjesztő munkásságának, pogányok térítésének külmisszióra emlékez
tető ünnepe. Nem számok növekedéséről,
nem statisztikai eredményekről, hanem
a keresztyén eszmények és erkölcsök
terjedéséről és erősödéséről van itt szó
igazában.
Ha majd a keresztyénség túlnyomó
számban lesz minden más vallás felett,
az egyes keresztyén népekben és egyesek
ben levő keresztyén érték, gondolat és
viselkedés együttesen mindig növekvő
hatású lesz. Össze kell tartoznia e kettő
nek : a külső terjesztést szolgálni tarto
zik a keresztyénség, de a külső terjedés
belül is erősíteni fogja a már meglevő
keresztyénséget. Erő a közösségben be
felé és kifelé, ez a pünkösti lélek taní
tása e világhoz . . .
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Hit é s tudonmány.
Előadás a budapesti középiskolai ifjúságnak 1928. márc.
23. és 30-án. Elmondotta : Wiczián Dezső.)
( 2)

A keresztyén ember a tudomány sikereiben,
a természet erőinek meghódításában megvalósulni
látja azt az isteni megbízatást: „Töltsétek be a
földet és hajtsátok birodalmatok alá és uralkodja
tok a tenger halain, az ég madarain és a földön
csűszó-mászó mindenféle állaton." (I. Móz. 1, 28.)
A keresztyén egyház nem akadályozhatja meg,
de nem is akarja megakadályozni a szabad tudo
mányos kutató munkát, hiszen az nem áll ellen
tétben a keresztyén vallással, a keresztyén hittel.
Igaz, még a középkor végén előfordultak olyan
esetek, hogy a katholikus egyház erélyesen lépett
fel olyan tudósok ellen, akik olyant tanítottak, ami
az egyháznak nem tetszett. Ismeretes G a l i l e i
esete, akit arra kényszerítettek, hogy visszavonja
azt a tanítását, hogy a föld mozog a nap körül,
s nem megfordítva. G i o r d a n o B r ú n ó t pedig
ugyancsak a kath. egyház máglyán égettette meg
tanítása miatt. Ezek ugyan régmúlt történetek, de
a keresztyénség ellenségei ma is szeretik emle
getni, — azonban ezt minden keresztyén ember
helyteleníti s ma már nem is fordulhatnak elő
ilyen esetek.
Az újabb időben nem is a keresztyén egyház
részéről történtek támadások a természettudomá
nyok ellen, hanem ezeknek a ' képviselői között
akadtak egyesek, akik a keresztyén hit ellen for
dultak, azt gondolván, hogy a tudomány fegyve
reivel meg tudják cáfolni a keresztyén vallás taní
tásait Istenről, a lélek halhatatlanságáról. E tudósok
közül legtöbbet emlegetik D a r w i n és H a e c k e l
nevét. Darwint azonban jogtalanul tartják a ke
resztyénség ellenségének. O ugyan tanította a fej
lődés törvényét, melyszerint minden élőlény egy
alacsonyabbrendű s tökéletlenebb lényből fejlődött
ki, — de azért ő istentagadó nem volt. Ez ellen
ő maga is határozottan tiltakozott. Máskép áll a
dolog Haeckellel. Haeckel csak addig volt tudós
ember, amíg a saját tudományágával foglalkozott.
De amikor arra határozta el magát, hogy megala
pítja a természettudósok v a l l á s á t . a m o n i z m u s t ,
melyszerint sem Isten, sem lélek nem létezik, ha
nem csak az anyag, akkor olyan ballépést köve
tett el, amelynek romboló következményeit még
ma is sok fiatal lélek érzi. Haeckel esete kirívó
példája az említett illetéktelen határátlépésnek. És
különös, hogy bár Haeckel állításait komoly tudó
sok tudományos szempontból is megcáfolták, mégis
a népszerű természettudományi ismertetések ma is
többnyire Haeckel nyomán járnak, s különösen a
tájékozatlan ifjúságot zavarják meg. Ne vegyetek
kezetekbe ilyen könyvet addig, míg komoly, meg
bízható emberek véleményét meg nem hallgattátok!
Haeckel tévedéseinek részletes bírálata messze
vezetne. E helyett megemlítek néhány olyan kiváló
természettudóst, akik azt bizonyítják, hogy a ter
mészet vizsgálata, a tudomány nemcsak hogy
nem semmisíti meg a teremtő és gondviselő Is
tenben való hitet, hanem azt inkább megerősíti.

A sok közül csak néhány ismertebb nevet akarok
említeni.
Az új világkép megalapítója: K o p e r n i k u s ,
aki romba döntötte a régi Ptolemaeus-féle világ
felfogást, melyszerint a föld korongalakú és a
világ központja, mely körül az összes többi égitest
mozog, — katholikus pap volt. A világhírű csil
lagász : K e p l e r pedig evang. vallásához minden
kor hű maradt s az égitestek vizsgálata ilyen
imádságot fakasztott leikéből: „Köszönöm neked
Teremtőm és Uram, hogy teremtett világod által
gyönyörködtettél és kezednek munkája elbűvölt
engem." — N e w t o n Izsák (f 1727), minden
idők egyik legkiválóbb tudósa, a gravitáció tör
vényeinek felfedezője, valahányszor Isten nevét
kiejtette, tisztelete jeléül megemelte kalapját. Sze
rinte a fizikából sem lehet Istent kikapcsolni, sőt
ő egyenesen arra ügyelt munkája közben, hogy a
természettudományok alapelvei a gondolkodó em
berben felkeltsék az Istenben való hitet. Sírfeliratán
ez olvasható: „A természetet, történelmet és Szent
írást szorgalmasan, éles elmével és megbízhatóan
magyarázta, filozófiájával a magasságos Isten fenségét
tárta fel s életét evangéliumi egyszerűséggel élte."
Külön ki akarom emelni azt a tudóst, akinek
nevét mostanában halálának 15 0 ik évfordulója
alkalmából különösen sokat emlegetik: L i n n é
Károlyt (1707— 1778), aki egy svéd evangélikus
lelkésznek volt a fia. Linnének főleg a növényvilág
rendszerbe foglalása terén vannak halhatatlan érde
mei. Híres munkája a S y s t e m a n a t u r a e ,
melynek első kiadása 14 oldai, a 13-ik kiadása
pedig 10 kötet terjedelmű. Az ő ösztönzésére ala
pították meg a svéd tudományos Akadémiát. —
Vallásos lelkületét jellemzi, hogy a természet vizs
gálata alapján Istent teremtőnek és mindenhatónak
nevezte s erősen hitt az isteni gondviselésben.
Szerinte Isten az embert azért helyezte a földre,
hogy „a láthatatlan Mestert az ő fenséges műve
alapján dicsőítse és csodálja." Jelmondata volt:
Innocue vivito, numen adest. (Élj feddhetetlenül,
az istenség jelen van.) Linné élete vége felé részt
vett a svéd bibliafordítás javítására kiküldött
bizottságban is.
A kémikusok és fizikusok részéről is halljunk
néhány szót. C r o o k s , az ismert nevű kémikus
ezt mondja: „Nem tudom elképzelni, hogy világos
ésszel megáldott ember hogyan kéteíkedhetik legkevésbbé is Istenben, a Törvényadóban és Élet
adóban." A nagy fizikus F a r a d a y pedig annyira
szivén viselte a keresztyén hit ügyét, hogy ő maga
is tartott bibliaórákat. — P a s t e u r egy alkalom
mal így nyilatkozik: „Minél inkább tanulmányozom
a természetet, annál nagyobb csodálattal állok meg
a Teremtő művei előtt. Imádkozom a laboratórium
ban végzett munka közben." S végül megemlítem
még F e c h n e r t , a pszihofizika megalapítóját, aki
ugyancsak ev. lelkész fia volt. Fechner könyvet írt a
halál utáni életről és szép vallásos énekeket is szerzett.
De elég a nevekből. A felsorolt tudósok csak
csekély részét képezik az Istenben hívő, sőt rész
ben igen mély vallásosságú tudósoknak.
(Folytatjuk.)
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Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, wmSzigety Nándor és Fia m
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.

Amikor a lélek beteg.
Mikor a test életnedveiben elhatalmasodtak
a pusztulás ártalmas hadai, hasztalan igyekszik
az ember egyik vagy másik esetleg jelentkező
betegségétől megszabadulni. Amig a betegségek
alapokát és tápláló forrását: a szervek szabályszerű működését akadályozó élősdieket az élet
nedvből eltávolítani nem sikerül, a test állandó
egészségének helyreállását nem remélhetjük.
Ugyanez a törvény uralkodik az ember
lelki életének folyama felett is. A lélek beteg
állapota is többféle tünetekben nyilvánul. És
hiába gondoskodunk ezen tünetek egyikének
vagy másikának legyőzéséről; mig magának a
lelkületnek beteg állapota jobbra nem fordul.
Olyan a lélek betegsége, mint a mesebeli sár
kány, ha egy fejét leszeljük, kettő nő helyette.
Egyik legfájóbb tünete mai társadalmunk
betegségének az öngyilkosságok megdöbbentően
gyakori esete. De nem kevésbbé szomoritják el
az ember jóléte iránt érdeklődő szivet a naprólnapra feltűnő sikkasztások meg bizonyos vidé
keken elharapódzó meddősége a családoknak.
Hiszen e két utóbbi, a sikkasztás és a meddő
ség is, (föltéve, hogy ez nem természeti okok
elkerülhetetlen következménye), oly megszegése
az erkölcsi törvénynek, hogy méltán nevezhető
erkölcsi öngyilkosságnak.
Egyesek és társulatok foglalkoznak komo
lyan annak a kérdésnek megoldásával, mi mó
don lehetne ezeket az elszomorító bajokat meg
szüntetni. Látunk kormányintézkedéseket is azok
terjedésének megakadályozására. De előre lát
ható, hogy ezeknek a törekvéseknek nem lesz
reményre jogosító eredménye. Nem pedig azért,
mivel az egyes tünetek elleni küzdelem nem
vezet diadalra, amig azoknak az egyes tünetek
nek közös forrását nem sikerül elszikkasztani.
A gazdasági érdekek korlátlan uralma
lartja fogva az ember lelkét korunkban, minek
folytán a lelki élet munkásságának mozgató
idegei elsorvadtak, a lelki élet szabadsága meg
bénult. Az aranyborjú imádása kiöli a szivekből
a szeretetet, megdönti a bizalmat a gondviselés
iránt és a felebarátok iránt, elfojtja a lelkiismeret
szavát, eltompitja a becsületérzést és aláássa a
hit alapjait. Ha a vagyonszerzés vágya bűnös
útra csábit, nem áll őrt az éber lelkiismeret; a
gyermekáldás utáni vágy teljesülésének útjába
áll az önzés és a kényelem szeretet; mikor az
életkörülmények: nyomor, a testnek vagy a lé
leknek beteg állapota, a bűntudat földig görnyesztő terheket vetnek a vállakra, hiányzik a
hit, melynek szárnyain a lélek a végtelen ke
gyelem és irgalom örök forrásához fölemelkedve
megnyugvást, vigasztalást, enyhülést találna s
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az élet küzdelmeinek folytatására új erőt merít
hetne. A z aranyborjú imádásának áldozati füstje
fertőztette meg körülöttünk a levegőt. Hasztalan
küzdünk a fertőzés okozta egyes betegségek
ellen, mig a levegőből, melyet ébren és álomban
beszivunk, magvastól ki nem irtjuk a kórokozó
tenyészetet, hogy kristálytiszta, üdítő, életerőt
adó levegő vegyen körül bennünket. Az arany
borjú imádásától kell a sziveket mindenekelőtt
elfordítani s visszavezetni az egy igaz Istennek,
a végtelen szeretet Atyjának oltárához.
Ezt a munkásságot vállalni kell minden
kinek, aki saját lelki üdvét és a társadalom
összhangzatos nyugalmának föltételeit szivén
viseli. De legfőképen azoknak az egyéneknek
életfeladata ez az Urnák kertjében, akiket a
társadalmi alakulatok a nép nevelésére, tanitá-.
sára s általában a nemzet magasabb és ala
csonyabb rétegeinek lelki gondozására elhívtak.
Oh, ha ezek a férfiak át tudnák érezni hivatá
suk magasságát, szentségét, ha fel tudnának
emelkedni lélekben arra a fensikra, hol meg
nyílnék szemük előtt hivatásuk gyönyörű, tágas
mezeje, melyen nemcsak egyes emberekért,
nem is az egyház hatalmáért, hanem Isten fiai
nemzetségének testi s lelki jólétéért, boldogsá
gáért hívja őket ernyedetlen munkára a köte
lességérzet. Kiemelni az embert mai sülyedtségéből, az elcsüggedésnek, sőt kétségbeesésnek
mélységeiből, kigyomlálni leikéből a haszon
lesés, hiúság, nagyravágyás, hatalmaskodás és
dőzsölés dudváinak gyökereit, fölvilágosítani
rettentő tévelygéseit, megerősíteni hitét lanka
datlan küzdelemre s az élet terheinek türelmes
elviselésére.
Ha pedig elgondolkozunk ezeknek a fel
adatoknak mérhetetlen fontosságáról, lehetetlen
át nem éreznünk azt, hogy mily megbocsáthatlan bűnt követnek el a közjó ellen azok, akik
akár szűkkeblű vakbuzgóságnak, akár vétkes
hatalomvágynak szolgálatába állnak és ahelyelt,
hogy nemes versenyre kelve egymással a köz
erkölcsök megtisztításának nagy munkájában
felebaráti örömmel üdvözölnék egymás munká
jának sikeres eredményét, ellenséges törekvé
sekkel háborgatják Isten fiainak legszentebb
érzelmeit és az egyes vallásos testületek között
áldatlan viszályt, irigységet, féltékenységet ger
jesztenek és gyűlölködés tüzét igyekeznek fölszitani.
Sass János

3íag:y pünkösdi v á sá r!
Férfi ing 6'50 P-től
Női ing 2'16 P-től
Kis párna 5'— P-től

K im Jánosnál
B u dapest, V I I I ., ITUői-út 2 4 . sz.
Telefonszám: J. 398—81.
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legsürgősebb szükségletet kielégíthesse. Felhív
juk erre a körülményre azoknak a fővárosi és
vidéki ev. hittestvéreinknek figyelmét, kik fiú
gyermekeiket internátusbán s a fővárosban
akarják neveltetni. Az újonnan szervezendő
20 helyre július 1-ig lehet folyamodni az intézeti
Tájékoztatóban megjelölt módon. Tájékoz
tatót bárkinek készséggel küld az intézet eforusa
(VII. Damjanich u. 28/b.) Megjegyezzük, hogy
az intézet, amennyiben hely marad, szívesen
felveszi növendékei sorába gimnáziumunknak
más vallású, elsősorban protestáns tanulóit is.
Azoknak a budapesti vagy környékbeli tanu
lóknak pedig, kik lakóhelyük távolsága miatt
egész napjukat az iskqlában szokták tölteni,
az internátus napközi otthonul szolgál. Ezekre
a félbennlakó növendékekre nézve a felvétel
feltételei ugyanazok, mint a rendes növen
dékekre nézve.

HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. május 27-én :
Az Internátus épülete a fasori villanegyedben.

Az Evangélikus Internátus
fejlesztése.
Múlt év szept. 16-án avatta fel és adta
át rendeltetésének Dr. Raffay Sándor püspök
a legfiatalabb fővárosi ev. intézményt: a fasori
gimnáziummal kapcsolatos Evangélikus Internátust. Az intézet higiénikus berendezésével
és életrendjével, valamint protestáns családias
jellegével már az első évben megnyerte a
szülők és hozzátartozók tetszését s a hozzá
értők elismerését. Sajnos, az intézet az első
évben hivatását, az evangélikus ifjúságnak
egészséges, hazafias és vallásos szellemben
való nevelését, csak nagyon szerény keretek
közt teljesíthette. A fennálló lakásrendelet követ
keztében u. i. épületének csak nagyon kis
részét vehette birtokába. Az újabb lakásren
delet ugyan biztosította az egyházak számára
a jogot, hogy épületeiket saját céljaikra igénybevehessék, a jog érvényesítése azonban még
mindig nagy nehézségekbe ütközik. Annál
inkább méltánylandó a közös képviselőtestület
nek f. h. 18-án hozott az a határozata, hogy
az internátusi épületből legalább akkora terü
letet szerez meg, hogy a jövő, 1928—29-ik
tanévre a mostani 21 növendék helyett legalább
40 növendéket láthasson el az intézet. Ez a
szám korántsem elégíti ki a gimnáziumot láto
gató vagy abba járni akaró ifjúság szükségletét,
de mégis lehetővé teszi, hogy az intézet a fej
lődés útján megindulhasson s legalább a

Hely

Óra
délelőtt
délután

Lelkész neve

fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (német)
dr. Raffay Sándor
11
Deák-tér (magyar)
Ruttkay Mikiién Gyula
6
Deák-tér (magyar)
—
—
Fasor (ifjúsági)
Kemény Lajos
11
Fasor
4
Kemény Lajos
Fasor
5
báró Podmaniczky Pál
Fasor (német)
Majba Vilmos
8
Kőbánya
Majba Vilmos
Simor-utca 35.
11
Morhócs Márton
10
Rákóczi-út 57.
fél 11 Lamnek Vilmos
Gyarmat-utca 14.
Algőver Andor
Üllői-út 24.
10
Rimár Jenő
Véci-út 61.
10
Bécsi kapu-tér
11
dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7.
Mohr Henrik
11
Horthy Miklós-út 27.
Tomcsónyi László
11
Budafokon, Nagytétényen és Budatétényen Petrovics
Pét prédikál.
Június hó 3-án a Deák-téri templomban dr. Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Késmárszky Lajos, a
kőbányai templomban Majba Vilmos prédikál.

Úrvacsoraosztás. Pünköst mindkét ünne
pén összes istentiszteleti helyeinken Úrvacsora
osztás. A Deák-téri templomban német nyelven
d. e. V29 órakor, magyar nyelven déli 12 órakor,
a fasori templomban déli 12 órakor, Kőbányán
8 órakor, a Simor-utcai imaházban 12 órakor.
Pünköst második napján a Deák-téri
templomban dr. Kirchknopf Gusztáv, a fasori
ban Gaudy László, a tisztviselőtelepiben Dendely Károly, a kőbányaiban Hudák János, a
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Pál tart előadást, lesz szavalat és énekkari
számok is. Az ünnepély kezdete május 27-én
este 7 órakor. Belépő-díj nincs. A Szövetség
minden érdeklődőt szívesen Iát.
Cserkésztábortűz a kelenföldi templom
mellett. A kelenföldi templom mellett, mely kül
sőleg már egészen készen van, vasárnap dél
után ev. cserkészeink tábortüzet gyújtottak. A
Deák-téri 223, a fasori 16 és a budai 32 sz. ev.
Gyarmat-utcaiban Johnson Gisle prédikál. Ke cserkészcsapatok mutatták be a tábori életet.
lenföldem Szabó Aladár, Budafokon és Török Az egybegyült közönséghez Vidovszky Kálmán
bálinton Petrovics Pál. Angyalföldön Rimár Jenő, cserkésztiszt, a Luther-otthon igazgatója intézett
Üllői-uton Szuchovszky Gyula, Óbudán Mohr rövid beszédet, azután annyi kedves jelenet,
Henrik prédikál.
jókedv és vidámság kergette egymást, hogy
Pünköst ünnepén istentiszteleteinken az mindenki örült ennek a délutánnak. Külön is
Ünnepi Énekek c. énekfüzetet használjuk, miért ki kell emelni a fasori gimnázium „Lassgallneris kérjük híveinket, hogy hozzák azt magukkal. különitményének“ sikerült szereplését. A dél
Konfirmáció. Áldozócsütörtökön és Exaudi után fénypontja természetesen a tábortűz volt,
vasárnapján ez évben is lefolytak konfirmációi melyet Faragó Ede cserkészfőtiszt vezetett s
ünnepélyeink. A Deák-téri templomban Áldozó ugyancsak ő mindenkit megragadó beszédet
csütörtökön 77, május 20-án 120, összesen 197, is mondott. A cserkészek egyébként anyagi
a fasori templomban az angyalföldiekkel együtt tekintetben is jó munkát végeztek, mikor ezzel
121, a kőbányai templomban 31, a tisztviselő- a délutánnal 200 pengőt szereztek a kelenföldi
telepen 16 növendék járult először az Úrvacso templom építéséhez.
rához, miután előzőleg megtették az ünnepélyes
A fasori templom családi hírei. Keresz
fogadalmat. Vajha gyermekeink e hűségfogadást telés : Németh Margit, Biró Erzsébet, Béres Anna,
nemcsak megtartanák, hanem Isten országának Berkes Rudolf, Fekete Rudolf, Sztráncsok Zsu
és evangéliumi egyházunknak hasznos és pél zsanna, Szuchovszky Gyula, Wirth Rudolf,
dás tagjai lennének mindnyájan 1
Danko Olivér, Urbancsok Sándor. Esketés: Dr.
Egyházlátogatás Kecskeméten. Dr. Raffay Szuchovszky Sándor—Csapkovits Izabella, Kon
Sándor, a bányai evang. egyházkerület püspöke dor Géza—Seltszám Karolina, Mihályi Ferenc—
hivatalos főpásztori körútja során, Kecskemét Berger Margit, Andel Károly—Havjár Jusztina,
evangélikusait látogatta meg. Szombaton este Fodor Ferenc—Gabella Erzsébet, Kaszaniczky
avatta fel a püspök, költői beszéddel, a kecs Gyula—Ring Anna, Láng Ferenc—Pósch Aranka.
keméti evangélikus templom új orgonáját. Este Schrantz Zoltán—Sztrokay Ilona, Benedek Ist
a kecskeméti Városi Dalárda és a Polgári Dalos ván—Csepcsányi Eulália, Falusi János—Varga
kor szerenádot adott a püspök tiszteletére. Va Karolina. Temetés,: Sesztak István 59, Bagarus
sárnap délelőtt ünnepi istentisztelet volt a tem Károly 18, Raáb Árpád 28, Takács András 64,
plomban, ahol püspökünk emlékezetes beszédet Paul János 74, özv. Müller Károlyné 50, Plevmondott. Az istentiszteletet követően az egyház- niczky Júlia 41, Leposa Józsefné 52, Kirst Fri
község díszközgyűlést tartott a templomban, gyes 67, Krausz István 76, Vásárhelyi Ernőné 43,
majd a püspök tisztelgő küldöttségeket fogadott. Staudner Ádám 72, Hacsik Gyula 51 éves.
A református egyházközség képviselőin kívül A dom ányok: Konfirmandusoknak N. N. 5, dr.
a római katholikus egyházközség Révész Milkó Vilmosné 5, Janecz Nővérek 15, fasori
István kecskeméti prelátus-plébános, az újonnan nőegylet két fehér ruha és két jutalomkönyv,
kinevezett tábori püspökkel élén, jelent meg a Vranyó Ilona egy imakönyv, angyalföldi tem
püspök előtt.
plomra N. N. 5, Fander Antalné 5, Szabó Do
Gyermeknyaraltatás. A Deák-téri Luther- rottya 10, egyházfenntartásra N. N. 10, Binder
szövetség gyámolító szakosztálya ez évben is Sári 4, Családi Bibliára Nagy Istvánná 10,
gyermeknyaraltatás céljaira szépen sikerült es vakoknak Nagy Istvánné 5, Ev. Családi Lapra
télyt rendezett a Deák-téri iskolák dísztermében, Góbi Imréné 5, Soltész Márton 5, szabad ren
melynek sikere érdekében a buzgó szereplőkön delkezésre Plevniczky testvérek 35, szegények
kívül önfeláldozón fáradozott, mint az egész nek Nagy Istvánné 10, N. N. 10, Horusitzky Henakció rendezője Némethy Károlyné. A jótékony rikné 5, Szabó Dorottya 2 P-őt adományozott.
célú estélyt május 19-én, szombaton tartották
Olcsó nyaralás. Révfülöpön, a Balaton
meg először és másnap megismételték, mind partján pensiómat ismét megnyitom a Miklóskétszer szépszámú közönség előtt.
féle villákban, amelyek közvetlen a fürdő, ki
Pünkösti missziói ünnepély. A Magyar Ev. kötő és állomás épület közelében vannak. Napi
Kér. Missziói Szövetség az első pogány-keresz- ellátás, mely áll 4-szeri bőséges étkezés, lakás
tyén egyház megalakulásának emlékünnepén és fürdőkabin használatból, jobb szobákban,
a kőbányai ref. egyház gyülekezeti termében naponta személyenként 7 P, egyszerűbb szobák
(X., Ihász-utca 15.) nagy vetítettképes missziói ban 6 P. Előjegyzéseket elfogad Schmiedt Jeünnepélyt rendez, melyen D. br. Podmaniczky nőné Kővágóörs.
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Záróvizsga. A Budapesti Iparosképző
Protestáns Egyletben iskolánkívüli népoktatás
folyt okt.-től májusig. Május 8-án tartott záró
vizsgájukon megjelent a székesfőváros kép
viseletében Novágh Gyula főtitkár, aki meleg
hangon őszinte kifejezést adott megelégedett
ségének. Az előadók Bereczky Béla, Éber
Dezső, dr. Halász Tibor, Klausz János, Müller
Sándor, Németh Sándor, dr. Schwasell Ferenc,
dr. Szuhovszky Lajos és Szuhovszky Gyula
komoly lelkesedéssel és megértő lélekkel végez
ték hallgatóik oktatását. Vajha a mi iparos
és munkás ifjúságunk megértené, hogy az élet
sokféle igényeinek csak úgy tud megfelelni, ha
nemcsak szakmájában, de lelkében és értelmé
ben is egész emberként áll ki a munkamezőre.
Hősi halottak emléktáblájának leleple
zését a bpesti Iparosképző Protestáns Egyletben
május 20-án tartották meg, amikor is közre
működtek Müller Sándor alelnök, Szuhovszky
Gyula ev. és Szabó Lajos ref. vallástanárok.
Az emléktáblát Hajts Jakab bútorgyáros, egy
leti elnök ajándékozta.
A Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés: Nagy, István. Dezsőffy Mária Mag
dolna, Sahaluk Éva Edit, Marschalek Nándor.
Esketés: Hunyadi Pál rk. és Vancsók Emma ev
Temetés: Dr. Rogrün Ede 54, özv. Gratz Mórné
Dax Emília 74, Galbay Istvánná 60, Jeszenszky
István 60. Tomka Ferenc 20, Urbancsik Simonná
Holly Zsuzsanna 63, Tóth Antal 64, Licskó
János (—), Mattern Mihály 60 év. Adomány :
Konfirm. felruházásra V. I. 3, N. N. 3, Szalmássy Magda és Bartha Károlyné 20, szegé
nyeknek Csilléry Dezső 25, a Deák-téri konfir
mandusok gyűjtése úrv. edényekre 252'30 P.

Mindenféle kosárfonást, javítást és nádszékfonást
a legolcsóbb árban elvállal a fasori egyházfi. Hívásra
házhoz megyek. Felsőerdősor 5. II. 19.
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. szám.
Evang. kertész (nős, 2 gyermek atyja) állást keres.
Virág- és konyhakertészetben teljes jártassággal bir. Cime :
Kovacsics Gábor, X., Család-utca 35-37.
Bérbeadó esetleg eladó augusztus 1-re, Törökbálint,
Fő-ulca :
1) 5 szoba, konyha, kamra, pince stb. Parkozott udv.
gyümölcsfákkal. Szivattyús, bővizű kút. Villany világítás.
2) Két szoba, konyha. Villany világítás.
Bővebbet Budapest, X., Héderváry-utca 5. Telefon :
József 362—12.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime: Lechner Józsefné, IX., Szvetenai-utca 8. III. 16.
Jómodorú leányt tanulónak keresek Ruttkayné Vas
Margit, női és leányka ruha szabónő. VII., Nefelets-u. 11.11.25.
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