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(Jjjászületés.
János ev. III. 1— 15.
e nem szereti ez a világ ezt a
szót! Új emberré, új élőlénnyé
lenni, újjászületni, — meghalni a
réginek, a rossznak, megújulni a
jobbnak, ez semmiféle alakban
nem tartozik e világ embereinek
életcéljai közé. Kényelmesebb a
változatlanságban, belső izgalmak
és feszültségek, lemondás és birálgatások nélkül
élni, mint folytonos önvigyázatban, önfegyel
mezésben, önmagunk figyelmeztetgetéseiben.
„Szükség nektek újonnan születnetek'1, — ez
a krisztusi parancs elvesz lassanként a világ
életéből.
Ám Szentháromság vasárnapja minden
évben ellátogat a Nikodémusokhoz, hogy igy
szóljon hozzájuk: Ne csodálkozzatok, hogy ezt
kívánom tőletek. Ennek a földi életnek gyarló
értelme volna csak, ha csupán testben kellene
megszületni benne. Lélekben is meg kell szü
letni. Öntudatosan is emberré kell lenni. A
gyarló test szülöttje gyarló test marad, azt
szentté, tökéletessé, halhatatlanná tenni nem
lehet. — A lélek szülöttje azonban lélek, ez

nincs földi törvények, múlandóság zsoldja és
gyarlóságok szolgasága alatt. Ebben kell újjá
születni. Végleg élővé válni. Halhatatlanságunk
öntudatara ébredni. Örök erkölcsi törvények
tisztaságát és boldogságát megismerni. Örökké
való erők fuvalmát megérezni a lélekben és
készségesen engedelmeskedni neki. Szebb, bol
dogabb és igazabb életet érezni és ezt kívül is
kívánni, — óh, áldott újjászületés, melyben
fájdalom, zúgolódás, csüggedés nincs többé. ..
A keresztyénség legnagyobb titka és a
keresztyének legnagyobb boldogsága: újjászü
letni a halhatatlanságra ebben a halandó élet
ben. Ez egész földi élet minden külsőséges
akadályozása ellenére megtapasztalni ebben a
múlandó világban az örökkévalóság bizonysá
gait s ennek megfelelően átváltoztatni, ehez
illően megújítani magunkat, valóban új életre
való születést jelent. Új erők ébrednek fel
bennünk, lelki szemeinkkel látunk, valósággal
megváltozik a világ is körülöttünk s az újjá
született ember kimondhatatlan boldogsággal
és reménységgel érzi: „ami lélektől született,
lélek az !“. . .

9

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

H it é s tudom ány.
Előadás a budapesti középiskolai ifjúságnak 1928. márc.
23. és 30-án. Elmondotta : Wiczién Dezső.)
(3)

Egy német kutató könyvet irt a természettudósok vallásosságáról, s megállapította, hogy
400-nál több természettudós közül az óriási több
ség, 9 3 % istenhívő volt. Íme tehát, a legkiválóbb
természettudósok óriási többsége bizonyítja, hogy
a hit és tudomány nem ellentétek, a tudomány
nem semmisítheti meg s nem is pótolhatja a hi
tet, sőt azt inkább megerősíti.
Az evangélikus ember nem is fél a tudomá
nyoktól. Hiszen éppen a reformáció lendítette fel
a különböző tudományokat hazánkban is. Az első
magyar nyelvtan írójától E r d ő s i S y l v e s t e r
J á n o s t ó l kezdve, a sokoldalú tudós A p á c a i
C s e r i J á n o s o n keresztül a mai napig a pro
testáns egyházak sok kiváló tudóst neveltek ha
zánknak, köztük olyanokat, akik világhírnévre tettek
szert, mint pl. a két B o l y a i , az újabbakat nem
is említve. S mennyi kiváló tudós jogász, orvos,
mérnök és egyetemi tanár van ma is, akik mint
presbiterek vagy egyházfelügyelők az egyházi élet
ben is tevékeny részt vesznek.
De a tudománynak sem kell félnie a keresz
tyén hittől. A keresztyén hit nem akarja és nem
fogja soha a tudomány szerepét átvenni. A hit,
a vallás nem akar tudományos kérdésekre választ
adni, még olyankor sem, amikor a tudomány nem
tud előbbre jutni. Mert a tudomány sem képes a
világnak minden titkát kikutatni. Akármilyen cso
dás és ma még hihetetlen felfedezéseket is hoz
majd a közel jövő, mégis igaz marad D u B o i s
R e y m o n d mondása, hogy vannak a-természet
nek olyan titkai, amelyeket soha sem fogunk meg
ismerni: i g n o r a b i m u s . A tudománynak és a
technikának is meg vannak a maga határai. Már
a Biblia első lapjain találunk egy történetet, melyszerint az emberek saját tudásukban és erejükben
elbizakodva égig érő tornyot akartak építeni, de
kísérletük csúfos kudarcot vallott. A mai legmaga
sabb felhőkarcolók is csak egy-egy porszem a nagy
világmindenség méreteihez képest. OJyan rádióállomást sem fognak soha felállítani, melynek
útján magával Istennel lehetne érintkezésbe lépni.
De nincs is szükség ilyenre, mert van nekünk
olyan készülékünk, amellyel az isteni magasságból
jövő sugarakat felfoghatjuk és viszonozhatjuk: ez
a mi lelkünk. Természetesen ez is csak akkor
működhetik jól, ha a kellő hullámhosszra van
hangolva s ez éppen a h i t.
Ebből következik azután az is, hogy a tudo
mány nem is pótolhatja a hitet, mert a legnagyobb
tudás sem képes az ember leikébe békességet,
boldogságot varázsolni. A u g u s t i n u s , a nagy
egyházi atya azt mondja: „Magadhoz teremtettél
minket, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, míg
csak meg nem nyugszik tebenned." Ki ismerné
jobban ezt a nyugtalanságot, mint éppen a lelki
forrongás éveit élő ifjúság? Minden ember lelke
mélyén ott él a vágy, mely őt szüntelenül Isten
' felé hajtja, aki nagyobb, hatalmasabb az embernél,

1928. június 3

s „akit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon
érző lelke óhajtva sejt“ (Berzsenyi). Jaj annak,
aki ezt a lelke mélyén élő vágyat, nyugtalanságot
a tudomány fegyverével akarja elnémítani, — mert
az önmagát viszi a romlásba. „Mit használ az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de
lelkében kárt vall?“ mondja Jézus (Máté 16, 26).
Mit használ valakinek az, ha elméjét sok tudo
mánnyal töltötte is meg, de leikéből a hit lángja
kihamvadt? Sajnálatraméltó, szerencsétlen ember
az ilyen, aki legdrágább kincsét veszítette el.
Ijesztő példája ennek a keresztyénség elkeseredett
ellensége: N i e t z s c h e , aki addig igyekezett lel
kének Isten felé törő szent lángját elfojtani, míg
lelke teljesen elborult és az őrület sötétségében
fejezte be életét.
Kedves ifjúság! Nem azt akarom én ezzel
elérni, hogy ti most már minden tudománynak
ellenségeivé legyetek. Hiszen tudományra és tudós
emberekre szüksége van a mi magyar Hazánknak,
sőt büszkék volnánk, ha a jövőben éppen úgy,
mint a múltban — a magyar tudományos élet
vezetői evangélikus egyházunk tagjaiból kerülné
nek ki. De az igazán áldott, sikeres tudományos
munkához szükség van a keresztyén vallás, az
evangéliumi hit segítségére, buzgó imádságos,
hívő lélekre. L u t h e r azt mondotta: Jó imádkozás
fél tanulással ér fel. Az imádkozó, hívő tudós nem
fog soha tudásában elbizakodni, mert belátja az
emberi tudás, megismerőképesség korlátoltságát s
viszont minél inkább megismeri a természet titkait,
annál nagyobb csodálattal és tisztelettel hajol meg
Az előtt, Aki ezt a csodálatos világot és annak
hatalmas törvényeit megalkotta. A hitnek nem a
tudomány az ellensége, hanem a hitetlenség, — a
tudományé pedig nem a hit, hanem a hitetlenség
gel rokon áltudomány. Ezért a hit és tudomány
nem ellentétek, hanem egymás segítőtársai abban,
hogy minden Isten dicsőségét szolgálja itt e földön.
Ez a böjti idő, amelyben most élünk, Nagy
péntek és Húsvét kettős ünnepére készít elő ben
nünket. Ünnepelni hitetlen lélekkel nem lehet! Én
nem látok bele egyenként mindnyájatok leikébe,
nem tudom, milyen szívet hoztatok az Úrnak e
megszentelt házába. De még aki azt gondolja
magáról, hogy van hite, annak is éreznie kell,
hogy az nem olyan erős, amilyennek lennie kell.
Amikor Jézus egy embertől, aki beteg fiának meggyógyításáért könyörgött, megkérdezte: Hiszel-e?
— az így kiáltott fe l: „Hiszek Uram! Légy segít
ségül az én hitetlenségemben 1“ (Márk 9, 24.)
A megfeszített Megváltó, aki érettünk feláldozott
szent testét és vérét nektek is nyújtja most az Ő
szent vacsorájában bűneitek bocsánatára, — ti hoz
zátok is intézi ezt a kérdést: hiszitek-e? S ha e
kérdésre felismeritek lelketek nagy hiányát, úgy
megnyugtathatlak benneteket: nem kell ezért a
hitért messzire menni, hanem kérjétek magától a
kérdezőtől és Ő Szent Lelke által megadja azt
nektek. Azért e két nap méltó befejezéseképen
járuljatok most az Úr szent asztalához e fohásszal
ajkatokon: Hiszek Uram, légy segítségül az én
hitetlenségemben! Ámen.
(Vége.)
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„M entsü k m eg okét . .
Az elmúlt heteket a magyar társadalom
az apró emberkék ügyének áldozta. A „ g y e r 
m e k n a p " gyűjtése ezidén is tekintélyes össze
geket teremtett a gyermekvédő liga gyámolítottjai
számára, de mily messze esik ez az összeg a
valóságos szükséglettől! Olvastunk a balatoni
gyermekszanatórium áldásos működéséről, ahon
nan tüdővészbe esett gyermekek egészségesen
kerültek haza a szegény szülők örömére. Hall
hattunk a nyomorék gyermekek otthonáról, ahol
munkára, kenyérkeresetre képesítik a kis sors
üldözötteket. És a kezünkbe került egy hivata
los jelentés, mely a bűnöző gyermekekről szól.
Kétségbeejtő, hogy e téren alig történik valami.
Az egyetlen á t m e n e t i fiúotthonba az e l 
m ú l t é v ó t a 1747 fiú talált menedékre. Leány
otthonunk pedig egyáltalán nincs!
Voltunk egyesületekben, ahol külföldi intéz
ményekről esett szó. Lieber fővárosi tanácsnok
amerikai útján arról győződött meg, hogy az
állam és a városok csak segítő kezüket nyújt
ják a jóléti és szociális problémák megoldásá
hoz, a főmunkát és áldozatkészségei a feleke
zetek és a társadalom vállalja magára.
Ev. egyházunkban az utolsó hetekben sok
szó esett az ilyen irányú tevékenységről. Dr.
Rásó Lajos a Luther-szövetség elnöke, dr. Macfarland Károly az amerikai prot. egyházak szö
vetségének főtitkára és dr. Keller Adolf a prot.
segitővilágszövetség zürichi titkára rámutattak a
protestáns egyházak szociális és jóléti kötele
zettségeire.
Sok szép külföldi intézményről s o k s z é p
s z ó t hallottunk tehát az elmúlt hetekben. De
sok szép szónál szebben beszél a j ó c s e l e 
k e d e t . Ezt szeretném százszorosán is a tel
kekbe vésni, hadd hallják meg minden portán,
minden családi tűzhely körül mindazok, akik
szivükben Krisztus szeretetével élnek. Tekintse
nek szét ebben az agyonnyomoritott hazában
s lássák meg azokat az ezer és ezer erkölcsi
és testi veszélynek kitett apróságokat, akikkel
nem törődik senki s akik esdik-várják a Krisz
tus sugallta lelkek mentőkezét!
Nem is késhetik e z ! A keresztyén társa
dalom, amely Krisztus szeretetében él, nem for
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dulhat el az ártatlan, apró emberkék nyomorá
tól, lelki fertőjétől . . . Akinek gyermeke van,
aki minden életöröme fölé tudja helyezni azt a
boldogságot, amit gyermekének gyönyörű fejlő
dése leikéből kivált, nem lehet hideg és érzé
ketlen az útjába tévedt idegen, de szerencsétlen
apróságokkal szemben.
Nem először szólok e helyen az érdekük
ben. Könyörgő szavamra elsőnek egy áldott jó
női s z í v , egy egyetemi tanár neje jelentkezett
adományával lapunk szerkesztőségénél. Követ
ték őt iparosok, kereskedők, napszámosok, kishivatalnokok stb. A Deák-téri evang. elemi is
kola a havi gyermekistentisztelet offertoriumát
erre a célra áldozza, a nyomorgó gyermekek
otthonára.
És akadt két nemeslelkű urinő: W éber
Ilonka és unokatestvére, Földváry Lenke főv.
tanítónő, akik nagyobb összeggel áldoztak e
célra s azt az ajánlatot tették, hogy egy felépí
tendő ilyen ev. gyermekotthon amortizációhoz
állandóan hozzájárulnának.
Nagy lelki gyönyörűséggel és buzdításul
adom ezt hirül. Mozdulunk, indulunk a kötelességteljesités magasztos útján 1
Jöjjetek velünk, hittestvéreim és mentsétek
meg őket, a nyomorgó gyermekeket!
Mentsétek meg az életnek, a keresztyén
társadalomnak ezeket a züllés minden veszélyé
nek kitett ártatlan, tehetetlen embercsemetéket!
Adjon mindenki, akinek gyermeke van,
mert ő tudja, mi a szülői boldogság; és adjon
mindenki, akitől megtagadtatott ez a legédesebb
érzelem. M e r t b o l d o g s á g é s e r é n y s z e 
retni ö n z e t l e n ü l mi nde n gyer meket .
Krisztus reménységeit!
Adjon mindenki, akinek szive van ! Adjon
mindenki, akiben él a krisztusi szeretet! Hiszen
Krisztus a szeretet és a megértés hirdetője; s
az újszövetség a gyermeket általában szent
ségnek tekinti. „Engedjétek hozzám jönni a kis
gyermekeket . . .“ „Ami jót tesztek eggyel is a
kicsinyek közül, azt én velem teszitek . .
Értsük meg, hogy ezek a szerencsétlen
gyermekek ártatlanok s mi felnőttek bűnösebbek
vagyunk az ő elzűllöttségükért s bűnünk csak nő.
ha veszni hagyjuk őket. Hittestvéreink áldozatkészségén múlik, hogy gyámolilás híján el ne
pusztuljanak, börtöntöltelékké ne váljanak!
Ne hangozzanak el e szavak nyomtalanúl,
anélkül, hogy ne áldoznánk a legtisztább ember
szeretet oltárán !
Fogjunk egybe, Hittestvéreim, teremtsünk
végre hajlékot a társadalom e legboldogtalanabb
és legsajnálatraméltóbbjainak.
Lahmann György
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B u d ap esti ev a n g é lik u s
leán y k o llégiu m .
IV., Deák-tér 4.

Evangélikus egyházunk mindenkor igye
kezett a kor követelményeinek megfelelni. Ennek
az igyekezetnek eredménye leánykollégiumunk,
mely a Deák-téri polgári leányiskola és a Veres
Pálné-lyceum egyesítéséből keletkezett. Egyhá
zunk bölcs vezetősége belátta, hogy a polgári
leányiskola már nem elégítheti ki intelligens
családjaink igényeit a leánynevelés terén, s így
a dr. Raffay Sándor püspök által még 1920-ban
éppen emiatt létesített ú. n. Veres Pálné-lyceummal mint felső tagozattal kiépítve, a polgári
iskolából nyolc osztályú leánykollégiumot szer
vezett, s ennek I. és V. osztálya már a jelen
iskolai évben a megengedett legnagyobb lét
számmal működött. A leánykollégium az 1926.
évi XXIV. tc.-kel létesített leányközépiskolatipusok egyike, mely érettségi bizonyítványt is
ad. Az iskola különösen nagy súlyt helyez a
nemzeti- és világirodalom, a modern nyelvek
(német, angol, francia), a művészet- és zenetörténeti ismeretek tanítására, felöleli azonban
a nő számára oly nélkülözhetetlen háztartási,
nevelési és lélektani ismereteket, ezenkívül a
női kézimunka legkülönbözőbb ágait, varrást,
rajzot stb. Ezzel szemben a matematikai és
természettudományokat a gyakorlati élet szem
pontjából tárgyalja, a latint pedig tantervéből
egészen kihagyja. így az eddigi tapasztalatok
szerint is teljesen kielégíti azok igényeit, akik
leányaikból vallásos, művelt magyar asszonyo
kat akarnak nevelni; tekintettel van azonban
azokra is, kik a mai kor szellemének megfele
lően azt is szükségesnek tartják, hogy gyermekük
kezébe oklevelet adjanak. Leánykollégiumunk
ugyanis képesít minden főiskolára és a legtöbb
közhivatali pályára.
Az intézet igazgatója dr. Bőhm Dezső, aki
a Veres Pálné-intézetet is szervezte, s aki a régi
iskolák kipróbált tanerőivel és a kollégium új
tanáraival együtt nem az ismeretek nagy töme
gével telíti a reá bízott növendékek lelkét, ha
nem arra törekszik, hogy a lélek nevelésével
életrevaló nők kerüljenek ki kezei közül.
Ebben a nevelő munkában segítségére van
az iskolával kapcsolatos, Szluika Ella vezetése
alatt álló internátus, mely vidéki szülőknek is
lehetővé teszi, hogy gyermekeiket egyetlen ilyen
iskolánkban, a fővárosban neveltethessék.
1928. szeptemberében megnyilik az I. és
V. osztályon kívül folytatólag a II. és VI. osz
tály is, melyekbe más középiskolákból is át lehet
lépni csekély különbözeti vizsgával.
Mivel leánykollégiumunk mint evangélikus
leánynevelő intézet a főváros területén egyedül
álló, s mivel befogadó képessége nem nagy,
amennyiben csak negyven tanuló vehető fel
egy osztályba, s ez a létszám idei első évünk
ben már júniusban megtelt, — kérjük a szülő
ket, hogy saját és gyermekeik érdekében minél

előbb jelentkezzenek, s biztosítsák gyermekeik
részére a helyet az 1928/29. iskolai évre, amikor
a szükségképpen még fenntartott III. és IV. pol
gári osztályok mellett (melyekből azonban szin
tén fel lehet lépni a kollégium megfelelő osztá
lyaiba) az I. és II. kollégiumi osztály a Deák
téren, az V. és VI. kollégiumi osztály a Veres
Pálné-utca 36. szám alatt nyílik meg, ahol az
internátus is elhelyezést talál, s ahol a Veres
Pálné-lyceum még fennálló III. osztálya is
működik.
A z intézet d íja i: Az I. és II. kollégiumi
osztályban: behatási díj 12, üzemi díj 30, évi
tandíj evangélikusoknak 60, ref. 100, róm. kath.
140, izr. 240 P. — A polgári iskola III. és IV.
osztályában: beiratási díj 12, üzemi díj 20, évi
tandíj evang. részére 32, ref. 64, róm. kath. 96,
izr. 192 P. — Az V. és VI. kollégiumi és a
Veres Pálné-lyceum III. osztályában: beiratási
díj 12, üzemi díj 30, évi tandíj evang. részére 80,
ref. 120, róm. kath. 160, izr. 320 P. — A tandíj
két részben, szeptemberben és februárban fize
tendő, a beiratási és üzemi díjak felvételkor.
Tandíjkedvezményért csak iskolánkban végzett
evangélikus növendékek folyamodhatnak.
A kapcsolatos internátusba felvehetők az
összes felsorolt osztályok tanulói. Az internátus
beiratási díja 10, tartásdíja protestánsoknak
havi 100, katholikusoknak havi 150, orvosi és
zongorahasználati díj évi 10— 10 P.
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Broschkó G. A.
Ruttkay Miklián Gyula
Sólyom Jenő
Rapos Viktor
11
Késmárszky Lajos
4
Kemény Lajos
—
—
Majba Vilmos
11
Majba Vilmos
10
Morhács Márton
fél 11 dr. Szuchovszky Lajos
Martony Elek
10
10
Rimár Jenő
11
dr. Varsányi Mátyás
11
Mohr Henrik
11
Tomcsányi László
Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikál.
Június hó 10-én a Deák-téri templomban Sólyom
Jenő, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai
templomban Hudák János prédikál.
Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Váci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Horthy Miklós-út 27.

fél 10

n
6
10
8

Június 3-án úrvacsoraosztás a Deák-téri
és fasori templomban a délelőtti istentisztelet
befejeztével.
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A közös képviselőtestület Dr. Raffay
Sándor püspök és Dr. Haberern J. Pál közös
felügyelő elnöklete alatt a múlt héten tartott
ülésén a zárszámadás és költségvetés letárgyalásán kívül több’ fontos tárgyat intézett el. A
helyi nyugdíjpótló intézet újjászervezésének
kérdése, a fiú internátus átköltöztetése az .épü
let megfelelőbb helyére, a leánykollégium részére
épület vásárlás előkészítése, a Deák-téri és
fasori., templom belső szükségleteinek kérdése,
stb. Örömmel vette tudomásul a képviselőtes
tület, hogy az egyházi főhatóság dr. Szigethy
Lajos és Mikola Sándor gimn. tanárokat igaz
gatói címmel tüntette ki az iskola életében
jelentős és nagyértékű munkálkodásaik elisme
réséül. Itt említjük meg, hogy ettől függetlenül
a vallás és közokt. minister is Mikola Sándort
az igazgatói státusba léptette elő. Mindnyájunk
őszinte örömére és megelégedésére szolgálnak
ezek a megérdemelt kitüntetések 1 . . . Elhatá
rozta továbbá a képviselőtestület, hogy a fa
sori gimnáziumba két megüresedő tanári állásra
kiírja a pályázatot, végül Ihász József megvá
lasztott és véglegesített rendes tanár tette le a
hivatali esküt.
Finnek és esztek érkeznek június 9-én
a Budapesten tartandó turáni kongresszusra,
kb. 1000— 1200. Ezek számára június 10-én d. e.
íél 10-kor a Deák-téri templomban istentisztele
tet tartunk és később meghatározandó időben
és helyen vallásos estét és szeretetvendégséget.
Finn és észt hittestvéreink tiszteletére minél
többen jelenjünk meg a templomban s tegyük
felejthetetlenné számukra a szeretetvendégséget
Js. Ennek megrendezése főt. Püspökné asszo
nyunk kezébe van letéve, aki a rendezés költsé
geihez való anyagi hozzájárulást előre is köszöni.
Esmond Harmsworth üdvözlése. Hazánk
nagy barátjának, Lord Rothermere-nek fia és
örököse a múlt hetekben közöttünk járt és újabb
reménységeket hozott nekünk. Olyan országos
ünneplésben és lelkesedésben volt része, ami
lyennel csak ez a szegény és elhagyatott nem
zet igaz barátja előtt nagy szeretetét és háláját
kimutathatta. Lehetetlen ezeknek az ünneplé
seknek és üdvözléseknek minden részletét új
ságokban közölni. A lapok csak a legjelentő
sebbekkel foglalkozhattak. Hadd adunk mi hírt
itt egy olyanról, melyről sehol nem olvastunk,
de nekünk mégis jól esett. A pesterzsébeti ev.
egyházközség május 20-án, E. Harmsworth ittjártakor tartott számadó közgyűlése Kratz Dá
niel körzetgondnok indítványára üdvözlő táv
iratot küldött neki s még az nap este válasz
érkezett, mely igy szólt: „Hálásan köszönöm üd
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vözletüket, melyet atyámnak, Lord Rothermerenek tolmácsolni fogok. Esmond Harmsworth."
A székesfővárosi polgári fiúiskolák ván
dor zászlóját ez évben megint a két év előtt
is győztes Liget-u. polgári iskola nyerte el,
míg a harmadik helyet a Gyáli-úti polgári is
kola szerezte meg. Mindkét iskola igazgatója
buzgó tagja egyházunknak, előbbié Pálmai
Kálmán, utóbbié Zsingor Árpád. Örömük és
dicsőségük részben legyen a mienk is!
A Deák-téri konfirmandusok egyesülete
június 3-án d. u. 5 órakor tartja évzáró össze
jövetelét Leánykollégiumunk dísztermében (IV.,
Sütő-u. 1. sz. II. em.). A Deák-téri lelkészi hi
vatal ez úton is arra kéri a volt konfirmandu
sokat, különösen az ezideieket, hogy ezen az
összejövetelen résztvegyenek. Vegyenek részt
márcsak azért is, mert ezen kívánjuk megbe
szélni a június 7-re tervbe vett kirándulásunk
részleteit. E kiránduláson résztvehetnek szülők
és rokonok is. Csatlakozhatnak a Leányegye
sület és a Lutheránia tagjai is.
A Fasori Ev. Énekkar évi rendes köz
gyűlését június hó 3-án déli fél 1 órakor tartja
a fasori gimnázium dísztermében, melyre az
énekkar tagjait, valamint vendégeket szeretettel
meghív az elnökség.
Szegényeink szám ára használt ruhákat
kérünk. Érte küldünk. Szíveskedjenek levelező
lapon értesíteni arról, hogy hol és mikor vehető
ót a szegényeknek szánt ruha. A Deák-téri
Luther-szövetség gyám olító szakosztálya. (Tele
fon : 285-06.)
A Deák-téri Lutherszövetség kéri a be
lépési nyilatkozatok kitöltését és a Deák-téri
lelkészi hivatalhoz való mielőbbi eljuttatását.
Olcsó nyaralás. Révfülöpön, a Balaton
partján pensiómat ismét megnyitom a Miklósféle villákban, amelyek közvetlen a fürdő, ki
kötő és állomás épület közelében vannak. Napi
ellátás, mely áll 4-szeri bőséges étkezés, lakás
és fürdőkabin használatból, jobb szobákban,
naponta személyenként 7 P. egyszerűbb szobák
ban 6 P. Előjegyzéseket elfogad Schmied Jenőné Kővágóörs.
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A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelés : Babulka Vilmos Frigyes, Masznyik
Rezső Dezső, Polonkai Antal Sándor, Benczúr
Klári Aranka, Schmidt Rezső József, Rosta
László, Prihradny Zsuzsánna Szidónia, Pöntöl
Ferenc György, Laukó Tibor, Szikra György
Sándor. E s k e té s : Szendefi Károly rk.—Markó
Hermina e v .; Szigeti József ev.— Bényei Erzsé
bet ref.; Kerekes István ref.—Csemez Irén ev.;
Trein György ev.—Sárdi Rozália rk .; Surán
Pál ev.—Kümmerle Katalin rk. — T em etés:
Bosho Jolán 43 év, Prohászka Margit 572 hó,
Mikulesz Sándor 5 év, Zatyko Pál 25 év. —
A d o m á n y : Szegényeknek Babulka Adolf 5,
Stészer Mária és Manyó édes anyjuk emlékére
10, Szendeffy Károly és Markó Hermin eskü
vőjük alkalmával 10, Pap Ferenc vallástanár
tanítványai 6, Kerekes István és Csemez Irén
esküvőjük alkalmával 10, N. N. hozzánk áttérése
alkalmával 10, Trein György és Sárdi Rózsi es
küvőjük alkalmával 8, Luther-szoborra N. N.
5 pengőt.

Kellermanné Györkös Irén és férje, mindkettő ev,
vallású építőmester, evangélikusoktól munkát kér. Lakásu k : VI., Szondy-u. 74. I.
Evang. vallású ácsmunkásnak munkát tud bizto
sítani a Deák-téri lelkészi hivatal. Jelentkezők forduljanak
a lelkészi hivatalhoz.
5-lámpásos (neutrodyn) rádió-készülék (hangszórós)*
teljes felszereléssel jutányos árban kapható. Ev. családon
segít, aki megveszi. Cim megtudható a Deák-téri lelkészi
hivatalban. (Telefon : T. 285—06.)
Hivatalszolgának, bolti szolgának, vagy kezdő ura
sági inasnak némi gyakorlattal ajánlkozik ev. fiatalember
Cime a fasori lelkészi hivatalban.
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.
Bérbeadó esetleg eladó augusztus 1-re, Törökbálint;
Fő-utca :
1) 5 szoba, konyha, kamra, pince stb. Parírozott udv
gyümölcsfákkal. Szivattyús, bővizű kút. Villany világítás,
2) Két szoba, konyha. Villanv világítás.
Bővebbet Budapest, X., Héderváry-utca 5. Telefon :■
József 362—12.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sén is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szvete-.
nai-utca 8. III. 16.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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