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indazt a jóságot, szere
tetek kegyelmet és bol
dogságot amit együtt
a mi Üdvözítőnk a
mennyek országának
nevezett, '
kínál
hatja isten az embereknek, mint egv
menyegzőilakodalmatavendéglátó gazda
az ő vendégeinek. Az emberek azonban
a legtöbbször ellökik maguktól is a hivogatást, gúnyolódok, sokszor gorombák
azokkal szemben, akik örök életre figyel
meztetni és tiszta életre ösztönözni merik
őket, akik tehát tulajdonképen a királyi
menyegzőre hívogatok tisztét teljesítik
velük szemben. Nemezt teszi-e a család
anya, aki a becsület útján akarja viszszatartani hitvestársát; a szülő, aki meg
nem szűnik figyelmeztetni gyermekét,
vagy a lelkiismeret, mikor visszariaszt
bűnöktől, esztelenségektől ? Mit mond
junk azért azokról, akiken nem fog semmi
szó, akár mások mondják, akár belső
énük sürgeti, hanem tovább mennek
romlásuk útjain ? Bizony elfogy egyszer
a nagy király türelme, megelégeli a viszszautasítást és az ellenségeskedést s
megmutatja velük szemben a maga
hatalmát és igazságát. Egy amerikai
lelkész erről a példázatról szóló prédi
kációját egykor ezzel a felkiáltással fejezte
be: Vigyázz, makacskodó, mert Isten
egyszer úgy fog meghajlítani téged, hogy
egy koporsót tesz a hátadra...

Ennek a világnak mindenképen a
a Megváltó Krisztus világává kell átvál
toznia. Félre a menyegzői ruha nélküli
lelkekkel, ezekkel a sivár, üres életekkel,
amelyek nem használnak semmit mások
nak sem, a világjavításnak sem, egy
házuknak sem. Üres kalászok ezek,
melyekről már Keresztelő János azt mon
dotta, hogy aki Ö utána jő, megégeti
a polyvát olthatatlan tűzzel. Előbb-utóbb
utoléri őket, talán a legváratlanabb pil
lanatban a kérdés: Barátom, hogyan
jöttél ide! Nem tudtál senkiben jóságot
fakasztani, nem tudtál szenvedést pél
dásan viselni, nem tudtál gyermeket
magadnál jobbá nevelni, nem tudtál
imádságaid által másokban hitet erősí
teni, mit tudtál tehát? Születni és meg
öregedni 1 A zt kell mondani ezekre az
ünneptelen lelkekre, hogy mint a megízetlenedelt só, semmire sem használhatók.
íme, az égi Atya azért hívogat az
Ő kegyelmének gazdag asztalához, hogy
menyegzői ruhát ölthessünk s így járhas
suk végig földi életünk feladatait és küz
delmeit. Azt akarja, hogy derűs, bízó, hívő
lelkek maradjunk, akik e gyatra és sok
szor keserű világnak minden dolgát fölé
nyes lélekkel nézik. Azt akarja, hogy
érezzük ezt a földi életet folyton meg
újuló meghívásnak a királyi menyegzőre
s járjunk a tiszta hitnek, igaz szeretet
nek és jószándékoknak ünneplő ruhájá
ban egész életünkben...
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D . R a ffa y S á n d o r
ju b ile u m a .
Október 11-én, a bányai evang. egyházkerület ez évi rendes közgyűlésén ünnepelte az
egyházkerület közönsége nagynevű, szeretett
püspökét: D. Raffay Sándort, aki most töltötte
be püspöki működésének első évtizedét. Az
ünnepségből részt kért magának a püspök úr
gyülekezete, a pesti ev. magyar egyház is, mely
nek éppen húsz év óta lelkésze. Az ünneplés
a kerületi közgyűlés keretében folyt le, szigorúan
családias jeleggel, mert a püspök úr határozottan
ragaszkodott ahhoz, hogy amennyiben ez az
ünneplés elkerülhetetlen, úgy csak az egyház
kerület belső ünnepe legyen, minden külső és
nyilvános ünnepeltetés nélkül. Tisztelői azonban
így is oly nagy számmal gyűltek össze, hogy
már külsőleg is biztosították a közgyűlés ünne
pélyességét.
A közgyűlés szokás szerint gyámintézeti
istentisztelettel kezdődött a Deák-téri templom
ban. Az oltári szolgálatot Sárkány Béla kerületi
főjegyző, kecskeméti lelkész végezte, a szószéki
beszédet pedig Kellő Gusztáv szarvasi lelkész
mondotta, aki beszédében a jubiláló püspökről
is megemlékezett. Az istentisztelet végeztével a
Deák-téri leánykollégium dísztermébe vonultak
a kiküldöttek, akik között voltak a főesperesek,
az egyházmegyei felügyelők, illetve másodfelü
gyelők, az ünneplő Raffay-család több tagja,
továbbá: Pesthy Pál dr. igazságügyminiszter,
vitéz Sárkány Jenő és vitéz nagymegyeri Raics
Károly ny. altábornagyok, Pap Elek dr. ny.
államtitkár, Tóth Pál dr. és Csizmadia András
országgyűlési képviselők, Radvánszky Antal
báró és még többszáz hivatalos megbízott. A
díszterem karzatát zsúfolásig megtöltötte az elő
kelő hallgatóság.
A díszteremben úgy a közgyűlés közön
ségét, mint a jubiláns püspököt első ajándékul
a pesti magyar egyházközség gyülekezeti lap
jának, az Evangélikus Családi Lap múlt heti
számának, mely kizárólag a püspök úr mélta
tásával foglalkozott, ünnepi kiadása várta. A
szépen fűzött első példány a püspök úr aszta
lára volt helyezve, a többi példányok pedig a
közgyűlés tagjai között osztattak ki.
Féltízkor nyitotta meg Raffay Sándor dr.
püspök a közgyűlést. Nagy sajnálkozással vették
tudomásul Raffay püspöknek az a bejelentését,
hogy az egyházkerület kiváló érdemű felügye
lője, világi elnöke, Zsigmondy Jenő dr. felsőházi
tag ágybanfekvő beteg és hogy a több, mint
félszázad óta vezetőszerepet vivő egyházi féríiú
lemondott méltóságáról. Helyette a rangban
legidősebb egyházmegyei felügyelő, Sailer Vilmos
dr. ügyvéd látta el az egyházkerületi közgyűlés
világi elnöki tisztét. A közgyűlést egészen vá
ratlanul érte a kerületi felügyelő lemondása és
az a veszteség, melyet az ő eltávozása a ke
rület életében jelent. Az ő nagy szolgálatairól
és egyházkerületünk életében való értékéről
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még lesz alkalmunk olvasóinkhoz bővebben is
szólani. A közgyűlés a püspök javaslatára őt
örökös tiszteletbeli felügyelővé választotta. Sár
kány Béla egyházkerületi egyházi főjegyző fel
olvasta Zsigmondy Jenő dr. írásban elküldött
elnöki megnyitóját, amely emelkedett megálla
pításokban szól azokról az alkotásokról, me
lyeknek keletkezése Raffay püspök fáradhatat
lan munkájával függ össze. Ezeknél a szavaknál
a közgyűlés felállva, hosszas ovációkban része
sítette a főpásztort.
Most azután az üdvözlések következtek.
Kovács Andor, a békési egyházmegye esperese
az egyházkerület összes lelkészei, tisztviselői,
egyházai és intézményei nevében üdvözölte a
püspököt, méltatván érdemeit és áldást kérvén
életére, majd átadta a kerület ajándékát: egy
hatalmas iparművészeti szempontból is értékes
albumot, mely az egyházkerület templomainak,
épületeinek, lelkészeinek, felügyelőinek és pres
bitereinek fényképét tartalmazza. A közel ezer
képet tartalmazó, 32 kg. súlyú album díszítését
ifj. Dex Ferenc készítette, a tartó asztalát pedig
Lingel Károly és fiai cég. A második üdvözlő
beszédet az Erzsébet tudományegyetem hittu
dományi kara nevében dr. Kiss Jenő dékán
mondotta, üdvözölvén a püspököt, mint a hittudományi kar egykori professzorát. D. Kovács
Sándor egyet, tanár klasszikus szavakkal jelle
mezte a püspököt s a Luther-Társaság díszok
levelét nyújtotta át. Blatniczky Pálné a bánya
kerületi papnék nevében igaz szeretet hangján
köszöntötte a püspököt és a papnék ajándéka
gyanánt virágokkal díszített művészi ezüst
kelyhet adott ét. Könnyekig meghatotta az egész
közönséget a püspök szülővárosa, Cegléd ré
széről jövő üdvözlés, melyet Törteli Lajos mon
dott és az ajándék, melyet a ceglédi egyház
nevében átadott, Képcsoport ez, Cegléd város
látképével, a szülőház és az első iskolák ké
pével, de ott van a szülők sírjának a képe is.
Végül Font Sándor, a soltvadkerti egyház felü
gyelője adta át üdvözlő beszéd kíséretében az
egyházközség ajándékét, a püspök olajfestésű
arcképét. A püspök egyszerre köszönte meg az
üdvözléseket, nemcsak hálás szavakkal, hanem
különösen szüleire való megemlékezésénél olyan
benső meghatottsággal, mely az egész ünneplés
szeretetteljes és meleg hangulatának igaz kife
jezése vplt.
A^jubileumi ünnepség lezajlása után álta
lános érdeklődés közepette ismertette a püspök
az utolsó egyházi esztendőről szóló jelentését.
— Ha valamit szolgálhattam az utóbbi tíz
év alatt egyházamnak és hazámnak — mon
dotta a püspök — ha tehettem valamit a közjó
és a haladás érdekében, e természetes köteles
ségem teljesítéséért Istennek legyen hála és
dicsőség. Munkálkodásom a nyilvánosság meg
ítélése alatt állott, a megítélés örömeit és fáj
dalmait egyaránt éreztem. Annál nagyobb
szüksége van közéleti embernek az emberektől
remélt elnézésre és az Istentől kért bocsánatra,
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mert akaratlanul is olyan helyzetekbe kerülhet,
amelyekben az állásfoglalás, de még a puszta
tájékozódás is rendkívül nehéz. Áll ez különösen
a mi mai helyzetünkről, melyben úgy az állam
mal, mint a társadalommal és a többi egyház
zal állunk. Ez a helyzet egyszóval minősítve:
k e d v e z ő t l e n . Országos törvények biztoiítják
ugyan az egyházak egyenlőségét és viszonos
ságát, de ez a gyönyörű elv, melv az egyházak
testvéries együttélésének, a nemzet és a társa
dalom javára szolgáló együttes munkálkodásának
és a felekezetek békességének kizárólagos alapja
és biztosítéka — m i n d e z c s o n k a o r s z á 
g u n k b a n ma i n k á b b c s a k e l m é l e t és
nem gyakorlat.
— Jelenségekre hivatkozni nem akarok,
mert n e m a z a c é l o m, h o g y s z í t s a m a
t ü z e t , hanem, hogy a tagadhatatlanul terjedő
beteges jelenségekre a gyógyító erők birtokosai
nak figyelmét felhívjam. Ez a n e m z e t n e m
b í r j a ki e g y l e l k i T r i a n o n á t k a i t . Ne
künk a társadalomban történelmi szükségszerű
séggel kialakult és fennálló osztályokat és
felekezeíel ei n e m e g y m á s e l l e n i n g e 
r e l n i , hanem egymással harmóniában melen
getni nemcsak emberi, hanem hazafias kötelessé
günk is. Már hat esztendővel ezelőtt Londonban
tartott beszédemben hangoztattam, hogy első
sorban nem a nemzetek ligájától, hanem a z
e g y h á z a k l i g á j á t ó l kell v á r n u n k a
p o l i t i k u s o k és a d i p l o m a t á k t é v e d é 
seinek kiigazítását.
— Egyedül az eszményi egyesülés féltve
dédelgetett szempontjából kell megítélni, ha mi,
protestánsok, a „Mortalium animos“-féle pápai
rendeleteket, vagy az újabban a vegyes házas
ságok ellen megindult, országos törvényt támadó
és tisztességet rontó mozgalmakat szóvátesszük.
Gyarlóság, rövidlátás, ferdítés azt hirdetni, hogy
mi ezzel más felekezet magánügye be avatko
zunk: N em e g y f e l e k e z e t ü g y e ez, h a 
n e m a n e m z e t e g y s é g é n e k és a t á r 
sadalom nyugalmának kérdése...
Lelkem bizodalmával és szívem esedezésével
kiáltom át a túlsó táborba — még akkor is,
ha gúny és kicsinylés lenne rá a visszhang —
emberek, magyarok, becsüljük meg egymást,
tiszteljük egymás vallásos hitét, őrizzük meg a
felekezeti békességet, óvjuk meg a nemzet
nyugalmát, ne csak aikainkon éljen a „Pax és
Justitia“ gyönyörű jelszava, hanem juttassuk
diadalra azt és pedig a türelem és a megértés
gyakorlásával.
R a f f a y püspök jelentésének további ré
szében beszámolt az új egyházközség alakulásá
ról, új templomok építéséről és az egyházi
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tisztviselőket példaadó életre buzdította. Saj
nálkozással említette a püspök, hogy a Kiskun
félegyházái állami tanítóképzőnek, az ottani r.
kath. papság szokatlanul megtiltotta, hogy őt
a képző épületében fogadják. A jelentés szól
Raffay Sándor külföldi szolgálatairól és az ad
minisztratív eseményekről. így végzi:
— Felajánlom egyházamnak, a kerületi
missziói tevékenység könnyítésére, életem har
minc esztendei m unkáját: Az Uj Testamentum
fordítását. Fogadják ezt a jubiláris ajándékot
szeretettel.
A püspöki jelentés minden pontját egy
hangú helyeslés kísérte, majd — szünet után
— S c h o 11 z Oszkár dr. kincstári jogügyi fő
tanácsos, egyházkerületi vil. főjegyző javaslatára
képviselőket küldtek ki az egyetemes közgyűlésre,
az egyházkerület új törvényszéki bírájává meg
választották V 1 a d á r Gábor dr. miniszteri
tanácsost. B a r t o s Pál szarvasi lelkész referált
a népiskolák állapotáról. Tavaly összesen tizen
négyezer gyermeket tanítottak a kerületi elemi
iskolában. A nyo'c osztályú elemi iskola-típust
a békési egyházmegye, kísérletképen a legkö
zelebbi jövőben bevezeti. A középiskolák
helyzetét H i t t r i c h Ödön főigazgató ismertette.
A költségvetés tárgyalásánál Raffay püspök a
Luther-Szövetség, K a a s Albert báró az egyház
külföldi képviseletének rendszeres támogatását
ajánlotta figyelembe. M i k l e r Károly dr. ny.
jogakadémiai dékán, egyházmegyei felügyelő
után L á n y i Márton volt főispán, egyházkerü
leti jegyző a reformföldek körüli eljárás szabá
lyozását sürgette, R á s ó Lajos dr. kormányfő
tanácsos, egyetemes ügyész mutatta be ezután
egy I n c e István nevű szerző füzetét, „amely
olyan súlyos rágalmakat és sértéseket tartalmaz
a protestantizmusra nézve, hogy meg fogják
indítani ebben az ügyben a törvényes eljárást."
P u r g l y Emil, Csanád megye főispánja, egy
házmegyei felügyelő és M é s z á r o s Gyula
egyházkerületi ügyész beszéltek ezután.
A kerületi gyűlés befejezése után az egy
házkerület négyszázterítékes lakomát adott Raffay
Sándor dr. tiszteletére a Hungária-nagyszálló
fehértermében, ahol Pesthy Pál dr. igazságügy
miniszter. Herrmann Miksa kereskedelemügyi
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miniszter, Samarjay Lajos MÁV elnökigazgató
vezetésével a közélet és a társadalom számos
kitűnősége je'ent meg. Raffay püspök a kor
mányzóra mondott felköszöntőt, S elényi Aladár
dr. kormányfőtanácsos, egyetemes világi főjegyző,
Radvánszky Albert báró egyetemes egyházi és
iskolai felügyelő és az egyetemes egyház ne
vében köszöntötte Raffay püspököt. Kruttschnitt
Antal főesperes a bányai egyházkerület, Kaas
Albert báró az Országos Luther Szövetség, vitéz
Raics Károly ny. altábornagy a protestáns katonai
egyházközség nevében szólt, Tolnay Kornél a
pesti magyar egyház, Pesthy Pál dr. igazságügyminiszter az egyházközségek képviseletében
emelkedett szólásra. Dr. Bartos Róbert a pro
testáns ügyosztály, Dr. Dorning Henrik a buda
pesti rendőrség, Dr. Szigethy Lajos a tanárok
és tanítók, Horémusz Pál a volt tanítványok,
Gaudy László a vallástanárok, Plavetz Gyula
Hódmezővásárhely, Gregersen Lujza a prot. nők
országos szövetsége, dr. Rell Lajos a szarvasi
öregdiákok nevében köszöntötte a püspököt,
dr. Rásó Lajos pedig a püspök feleségét és
családját éltette. A püspök meghatóban vála
szolt az üdvözlésekre. Vitéz Kendeh Kirchknopf
Gusztáv dr. kerületi központi lelkész az írásbeli
üdvözléseket tolmácsolta. A püspök népszerű
ségét mutatja, hogy a közgyűlés színe előtt és
a lakomán elhangzott beszédeken kívül több
száz távirat és levél is érkezett püspöki jubile
uma kapcsán Raffay Sándorhoz.
H Í R E K .
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Hely
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.
Lenke-út 56.

Óra
d é le lő tt
d é lu tá n

Lelkész neve

fél 10 Hüttl Ármin
n Gaudy László
6
Sikter András
10
Rutlkay Mikiién Gyula
11
Késmérszky Lajos
4
Kemény Lajos
5
Broschkó G. A.
9
Majba Vilmos
11
Dendely Károly
10
Morhács Márton
fél 11 dr. Szuchovszky Lajos
Wolf Lajos
10
10
Rimár Jenő
11
Ruzsicska László
11
Mohr Henrik
10
D. Raffay Sándor
Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pél prédikál
Október hó 28-án a Deák-téri templomban dr. v.
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény
Lajos, a tisztviselőtelepi templomban Majba Vilmos prédikál.
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Új evangélikus templom Budapesten. Nagy
örömünnepünk van vasárnap: új evangélikus
templomban zendül meg az ének és az imád
ság Isten dicsőségére. Kelenföldi teslvéreink
temploma elkészült és D. Raffay Sándor
püspök f. hó 21 -én d. e. 10 órakor felavatja
ünnepélyes istentisztelet keretében. A templom
a Horthy Miklós-út mellett, Lenke-út 56. sz. a.
épült. Egyült örvendezünk szeretett kelenföldi
testvéreinkkel, mert ez az öröm mindannyiunk
igaz öröme,
Kapi Béla püspö k beiktatása Győrben.
A dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke
Kapi Béla Szcmbathelyről Győrbe tette át
székhelyét és ünnepélyes beiktatása vasárnap
történt m g többezer főnyi közönség előtt.
Németh Károly esperes iktatta be Kapi Bélát,
átadta neki a gyülekezet bibliáját és a többi
lelkészi jelvényeket* majd a püspök mondta el
beköszöntő prédikációját. Istentisztelet után,
szintén a templomban játszódott le az egyházközség díszközgyűlése. Mikiás Mihály ezredes,
egyházközségi felügye ő mondott megnyitót,
köszöntötte a vendégeket, majd a püspököt
üdvözölte, a gyülekezet nevében. Rásó Lajos
dr. az evangélikus egyház megbízásából beszélt
és felolvasta a külföldön tartózkodó Radvánszky
Albert báró egyetemes felügyelő meleghangú
levelét, valamint D. Raffay Sándor püspök és
Fetser Antal dr. győri megyéspüspök levélben
köszöntötte Kapi Bélát. Kiss István püspök,
Antal Géza dr. ref püspök, Józan Miklós uni
tárius püspöki vikárius és még számos előkelő
ség üdvözölte az ünnepeltet, majd a Royalszállóban lakoma fejezte be az emlékezetes
ünnepet.
60-ik születésnap. A Budapest III. kér.
(Obuda-Újlak) ég. hitv. evang. egyházközség
bensőséges módon üdvözölte szeretett felügye
lőjét dr. Szalay Sándor kormányfőtanácsos urat,
hatvanadik életévének betöltése alkalmából.
Istentisztelet után az egyházközség presbité
riuma és a nőegyesület elnöksége a lelkészi
irodába vonult, hol Mohr Henrik lelkész meleg,
az evangélium szellemétől áthatott szavakkel
köszöntötte az egyházközség felügyelőjét. A
hatvanadik esztendő, mondotta többekközött, az
ember életében az a határkő, mely alkalmas
arra, hogy életében egy visszapillantást tegyen.
Felügyelő urunk életében az Úrnak dicsőségét
magasztalja ez a nap, mert ő e mai napon
csak arról tehet tanúságot, hogy Istennek ke
gyelme mindezideig csodálatos módon megtar
totta és vezette. Istenbe vetett bizodalmát és
hitét áldott őseitől és szüleitől örökölte. A férfikor
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küzdelmeiben Isten kegyelmébe vetett hite és
bizodalma volt erőssége, vezérlő csillaga. Kéri,
hogy a mindenható Isten kegyelme, mely őt
eszközzé avatta az Urnák kezében kísérje to
vábbra is. hogy még sokáig szolgálhassa egy
házának és nemzetének szent ügyét. Az egy
házközség nevében a szeretet és hála jeléül
Kapi Béla püspök urnák imádságos könyvét
nyújtotta át. Ézsaiás azon szavaival, hogy:
akik az Urban bíznak erejük megújul, szárnyra
kelnek mint a saskeselyűk, futnak és nem fá
radnak meg, járnak és nem lankadnak el. Utáne
a nőegyesület nevében Mohr Henrikné elnöknő
üdvözölte s bensőséges szavak kíséretében egy
csokrot nyújtott át. Dr. Szalay Sándor felügyelő
mélyen megilletődve, a szívből fakadó meleg
üdvözlésekre következőképpen válaszolt. Az
ember életében a hatvanadik esztendő az az
időszak, amikof a földi élet küdőteréről nyu
galomra vágyik. Bár arról a mezőről, ahol eddig
élethivatásánál fogva dolgozott — visszavonul,
két szolgálatról lelke utolsó lehelletéig nem fog
lemondani: egyházának és hazájának szo'gálatáról. Úgy az egyes ember, mint az emberi
ség életének értelmét és örökkévaló célját a
keresztyén hit adja meg. Ezt a hitet plántálja,
erősíti és munkálja az ember életében az egyház.
Ezen hitből fakadó tiszta erkölcsiség fentartója
és me ■•“ emesítője ~ nemzet’' életnek és kultú
rának. Ugyanazon hitbeli buzgósággal kívánja
szolgái > továbbra is szeretett gyülekezetét,
különösen pedig azon célt, hogy gyülekezeté
nek szándéka és óhaja t. i., hogy temploma
települjön, megvalósuljon. Lhhez kéri a min
denható Isten kegyelmét a zsoltáríró szavaival:
Tiszta szívet teremts bennem óh Isten és az
erős lelket újítsd meg bennem. A presbitérium
még sokáig éltette a felügyelőt.
A Tabitha vallásos estélye. Tabitha jóté
kony nöegyletünk, melynek áldásos munkáját
szegényeink annyiszor élvezik, minden évben
egyszer a csendes munka mellől kilép a közön
ség elé. Ez évben november 4-én d. u. fél 7
órakor tartja vallásos estélyét művészi műsor
ral a Deák-téri díszteremben. Fejezzék ki hí
veink a Tabitha iránti szeretetet ez alkalommal
azzal, hogy megjelennek az estélyen és támo
gatják nemes céljaiban.
Esküvő. Díszes és előkelő esküvő volt
f. hó 9-én a Deák-téri templomban. Dr. Rásó
Lajos, egyetemes egyházi ügyész, kormánvfőtanácsos leánya, Márta és Dr. Plenczner Sán
dor, székesfővárosi orvos tartották esküvőjüket.
Az uj párhoz D. Raffay Sándor püspök meleg
hangú és mély gondolatokban gazdag beszé
det intézett. Szívből kívánjuk, hogy Isten örök
boldogsággal és szeretettel áldja meg ez új
életszövetséget.
Uj segédlelkész. A Deák-téri templom
segédlelkésze, Sólyom Jenő, egy évi tanulmányi
szabadságra Erlangenbe utazott, helyét Sikter
András foglaltadéi.
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Szegheő János zongoraestje. Szegheő
János hittestvérünk, zongoraművész, kinek mű
vészi képességeit egyházhíveink közül is sokan
ismerik, mert mindig készséggel szerepelt külön
böző egyházi estélyeinken, november hó 3-án
szombaton este fél 9 órakor a Zeneakadémia
nagytermében ez évi első zongoraestjét tartja.
Jegyek Rózsavölgyinél kaphatók 6—1 pengő
árban. Zeneértő híveink figyelmét a legmele
gebben hívjuk fel Szegheő János zongoraesté
jére, melynek művészi színvonala kétségtelen.
A Fasori Evang Énekkar vezetését Oppel
Imre, főgimn. tanár, a fasori gimnázium dal és
zene egyesületének tanárelnöke vállalta el s e
hét szerdáján 17-én az első próbát már meg
is tartotta. Kérjük ének és zenekedvelő egyházhíveinket, érdeklődjenek énekkarunk iránt, tá
mogassák és lépjenek be tagjai közé A próbák
hetenként egyszer, szerdán este 7—8-ig vannak
a fasori gimnáziumban. Tagfelvétel ugyanott
és ugyanakkor.
A Protestáns Nőszövetség kézimunka
kiállítása. A Fővárosi Vigadó elsőemeleti ter
meiben, az előző évieknél is nagyobb terjede
lemben és színesebb gazdagságban tárta a
nyilvánosság elé a Protestáns Nőszövetség or
szágos nőimunka-kiállítását. Csonka-Magyarország különböző vidékeiről háromszáz kiállító
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kozott az egyszerű háziipari Készítm ényéitől
kezdve, a legmagasabb színvonalú képzőművészeli és iparművészeti remekmunkákig min
dent meg lehetett találni. Különösen feltűnést
kelteitek a Protestáns Nőszövetség műhelyének
házi szőttesei, csipkéi, bőrbatik munkái, A nagy
terem és a melléktermek zsúfolva ezekkel a
drágaságokkal. A kiállítást kedden délben nyi
totta meg kormányzó felesége. Horthy Miklósnét
a Vigadó bejáratánál Fáy Aladárné, Petri Pélné
Raffay Sándorné, Ravasz Lászlóné, Józan Miklósné, Schweng Lajosné, Némethy Kálmánná
és Gregersen Lujza, a nőszövetség főtitkára
fogadták s a kormányzóné azután az első
emeleti nagyterembe ment, ahol Hegedűs Ló
ránt dr. nyugalmazott pénzügyminiszter mon
dott beszédet. Hegedűs Lóránt beszéde után
Horthy Miklósné megnyitottnak nyilvánította a
kiállítást. A társadalom és a közélet számos
előkelősége jelent meg a protestáns nők ünne
pén. A többi napokon is, állandóan nagy kö
zönség jelent meg s az anyagi és erkölcsi siker
felülhaladja az előző évekét is.
Meghívó. Az evangélikus egyetemi és
főiskolai hallgatók Egyetemi Luther-Szövetsége
f. hó 28-án. vasárnap este 1/* 7 órakor a Deák
téri iskola dísztermében, bejárat (IV. Sütő-u. 1)
Reformáció Emlékünnepéllyel egybekötött kultúrestélyt rendez, amelyre minden evangélikus
testvérünket hívjuk és várjuk. Közreműködnek :
vitéz dr Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, dr Kovács
Sándor egy. tanár, a Lutheránia énekkara, stb.
stb. Belépődíj nincs, adományokat azonban
diákjóléti intézményeink támogatására köszö
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nettel fogadunk. Támogassuk megjelenésünkkel
az evangélikus egyetemi ifjúságot!!
A Deák-téri templom családi hírei. Keresz
telés : Pataricza Irma, Götz Malvin Mária, Adler
Katalin, Molnár István Lajos, Kovács Ida Ilonka,
Hunka Tibor, Zsin Nándor, Szentgyörgyi Sán
dor, Figur Júlia, Ganter Ildikó. B^rna István,
Hamrik Ilona Éva, Limpár Mária Ilona, Babinszki Béla. Esketés: Heckenast Frigyes Artúr
ev.—kisdemeteri báró Gandernak Olga rk., Béday
Endre rk.—Fülöp Rozália ev. Temetés: Petrin
Piroska (3 hó), Rákos Rezső (58 év), Fácsinai
Géza (18 év), Poczik Bálintné (56 év), özv.
Hadinger Pólné (62 év), László Rozália (26 év),
Kotler János (22 év), Petrics István (66 év),
Meznik József (6V2 év). A dom ány: Kórházi
úrvacsorái szerekre N. N. 3 P, szegényeknek
H. E. 5 P, Blaskovich Gyula 5 P, özv. Eifried
Nándorné 5 P, Béd ^y Endre és Fülöp Rozália
5 P, a gödöllői evang. templomra Z. K. 10 P.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egvháztagj-iink szakavatott gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegénveknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal Múzeum-kőrút 3. szám.
Kiváló német tanárnő német és angol órákat ad.
Salétrom-utca 8. földszint 1.
Egy Il ik emeleti, különbejáratú udvariszoba csen
des fekvésű budai házban kiadó nyugdíjas özvegynek vagy
úrileánynak. Cim megtudható a kiadóhivatalban. IV. kér.,
Deák-tér 4. sz. 1. em. 6.
Magyar, német, franciául beszélő szerény özvegy
asszony félm pi foglalkozást keres. Cim : Práfer-u 48. I. 15.
Ev. egyetemi hallgatónő, ev. családnál lakást keres,
esetleg gyermek oktatással foglalkozna. Szives megkere
sések a Gazdasági Nyilvántartó hivatalhoz intézendők.
IV. Deák-tér 4. I. 6.
Kárpitos és díszítő házakhoz ajánlkozik. Olcsón
és szépen dolgozik. Szives pártfogást kér. Lev. lap hívásra
házhoz megy. — Klimscha Alajos Kispest—Wekerletelep
Baross-u. 57.
Német órákat adok legmérsékeltebb díjazás melleit
gyermekeknek is. Szemere Schönviszner Ida Vili., Futó
utca 26. földszint 10.
Tanítónő gyakorlattal elemi és polgári iskolai tanu
lók korrepetélését vállalja. Cím : VI. Lázár-utca 5. Bánfalvy.
Magányos hölgy mellé vagy kisebb ház,artás ve
zetésére kevés fizetésért is vállalkozik középkorú úri nő.
Desséri Béláné V. Ügynöá-utca 7. I. 10. d. u' 2 —4.
Művész növendék igen jutányos áron vállal cselló
órákat lakásán, bővebbet a szerkesztőségben. IV. Deáktér 4. I. 6.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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