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Szerkesztőség és kiadóhivatal
BUDAPEST. IV., DEÁK-TÉR 4.
Megjelenik július és augusztus
hó kivételével minden vasár
nap. — Előfizetési ára félévre
2 P. Egyes szám ára 10 fillér.

K üzdelem az evan géliu m ért.
II. Korinthus 1, 5.
bben a földi életben minden
eredmény létrehozatala vala
milyen mennyiségű erőfeszíszervezet ellene szegül egyegy betegség iek, vagy segít
a gyógyulásnak, láthatatlan
erőfeszítések küzdelme ez.
Me nnyi kanyargás és kapasz
kodás a hegyek erdőségeiben egy-egy gyökér
szálnál, míg jól megfogja a kövek és sziklák
hasadékait, hogy tartani tudhassa az eleven,
az erős tölgyet. Erőfeszítések, fáradtságok, küz
delmek és önmegtagadások árán lehet csak
egy-egy gyermeket felnevelni, vagy bárkit is
visszatartani valamilyen rossztól. Társadalmi,
politikai, vallási átalakulásokban is összeszámíthatatlan testi és lelki erőfeszítés halmozódik
egybe, tart fenn eredményeket vagy változtatja
ót azokat új eredményekké.
Az egész emberiség életére nézve meg
becsülhetetlen jelentőségű reformáció is sok
fájdalomba, küzdelembe és szenvedésbe került
az emberiségnek. Az előreformátorok, akiket
halálba üldöztek, a győzedelmes reformátorok,
akiken nem tudott erőt venni „e világ ura“,
azok a protestáns ősök, akik vagyont, békes
séget, családi boldogságot, tehát amint énekünk
m ondja: kincset, életet, nőt és gyermeket is
áldozatul hoztak, mind-mind szenvedtek és küz
döttek az evangélium diadaláért e földön. De
minden nemzetségek között legtöbbet szenve
dett érte a magyar lutheránus és magyar kál

vinista Krisztust követő keresztyén. Kerek 400
esztendő óta, mikor az első máglyát gyújtották
meg Libetbányán, valóban kijutott nekünk a
Krisztus szenvedéseiből és az evangéliumnak
bőségesen. Lehetetlen azonban a reformáció
ünnepének évfordulóján lehangoltság nélkül
megállapítani azt, hogy a 250 esztendeig tartó
nyílt és eiuszakos üldözés után mostanában
a burkolt, de makacs ellenségeskedés minden
lehető akadályozással dolgozó módszerével
állunk szemben. Állandóan üszköket dobálnak
ellenfeleink a vegyes házasságok családi éle
tébe, türelmesen lesik a lassú vérveszteség
gyengítő hatását a reversalisok számai mögül
és nemcsak eretnekeknek neveznek és tartanak
minket, hanem még keresztyéneknek is csak
olyankor minősítenek, mikor az „egyedül üd
vözítő anyaszentegyházba“ próbálnak visszahivogatni.
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Nem is fog ez a küzdelem soha meg
szűnni az evangéliumért. Hol nyíltan, hol lep
lezetten mindig küzdeni kell az igazságért, mely
benne e világ számára megjelent. Minden erő
szakoskodás és minden bűn felett Isten igéjé
nek kell diadalmaskodni. A tiszta és egyszerű
evangélium vallásában a múlt minden küzdel
mén és a jövendő minden bizonytalanságán át a
királyok Királyának alázatos alakja ragyog
előttünk. Ma is reá gondolunk és felé sóhajt
juk egy drága régi ének szavait: „Isteni evan
gélium, te légy vezérem utamon, — én ismerem
hatalm ad at... Áldott legyen minden szavad!"
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A 80 -é v es P r ó n a y D ez ső b á r ó
ün n ep lése.
Ritka szép, meleg és bensőséges ünnepet ültek
hétfőn a magyar közélet és az evangélikus egy
házi élet vezetőalakjai. A régi magyar politikának
egyik legnemesebb és legtiszteletreméltóbb vezér
alakja, a magyar evang. egyház volt egyetemes fel
ügyelője, Prónay Dezső báró, hétfőn érte meg szü
letésének nyolcvanadik évfordulóját. A nevezetes
évforduló alkalmával valóban impozáns formák
között nyilvánult meg iránta az a szeretet és tisz
telet, amelyet hosszú és önzetlen közéleti pálya
futása során szerzett. Prónay Dezső báró évtizedek
hosszú során át nemes buzgalommal, elvei mellett
való szilárd kitartással szolgálta nemzetét és hazáját.
A háború előtti főrendiházban egyik főszószólója volt
a nemzeti aspirációnak és a felekezetek békés,
egyenjogú fejlődésének. 1874-től a háború előtti
időkig majdnem szakadatlanúl képviselő volt, 1905ben és 1906-ban irányítója volt a főrendiház ellen
zékének, tevékenyen résztvett a nemzeti ellentállás
küzdelmeiben. Harmincnégy éven át felügyelője
volt a magyar evangélikus egyetemes egyháznak,
erről a méltóságáról csak megrongált egészségi
állapota miatt mondott le 1917-ben.
Prónay Dezső bárót nyolcvanadik születés
napján igen sokan keresték fel jókívánságaikkal
a pestmegyei Ácsa községben lévő kastélyában.
Tisztelgett nála az evangélikus eavpfpmpc egyház
küldöttsége Rauvánszky Alberi báró vezetésével.
aki a bányakerület nevében külön is üdvözölte
Prónay Dezső bárót, Ráső Lajos dr. kormányíőtanácsos, egyetemes ügyész, Szelényi Aladár dr.
kormányfőtanácsos, egyetemes világi főjegyző és
Kardos Gyula alesperes, egyetemes egyházi jegyző.
Küldöttségileg üdvözölte Prónay Dezső bárót
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye is, Preszly Elemér
dr. főispán vezetésével. A küldöttségben résztvett
Agorasztó Tivadar dr. alispán, Teleki József gróf,
Földváry Elemér felsőházi tag és Förster Aurél
tiszteletbeli vármegyei főjegyző. Az ősz politikus
meghatottan fogadta vendégeit, akik eljöttek hozzá,
hogy lerójják előtte a tisztelet és szeretet adóját.

Ifjú Évek
címen, a Reformáció napjára jelenik meg a
középiskolai diákságunk részére szerkesztett
ifjúsági lap. E folyóirat régebbi megjelenésében
Algőver Andor tulajdona volt. A szerkesztői
teendőket ma is ő tölti be, de a lap irányítását
és szellemi tartalommal való megtöltését a
pesti egyház vallástanárai végzik. Elérkezettnek
íátták az időt arra, hogy a r. kath. Zászlónk
és a ref. Erő mellett is sorompóba álljanak.
Kitűzött célja a lap vezetőségének az, hogy
a bpesti, bányakerületi és az egész egyet. ev.
egyház tanuló ifjúságának szellemi vezetését
így a kezébe vegye. ltjainkat az egyház sze
rzetében megerősítse s olyan területen vonja
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magához, ahol eddig idegen segítségekkel ver
gődött. A mai, modern ifjút minden érdeklő
problémát fel fog dolgozni s egyben alkalmat
akar adni arra is, hogy mindkét nembeli ifjaink
irodalmi készségeinek teret és lehetőséget biz
tosítson.
Őszintén elismerjük azt, hogy még a kezdet
kezdetén tökéletes munkát nem végezhettünk,
de szándékaink oly szentek és céljaink olyan
tiszták, hogy feltétlenül bízunk a legteljesebb
sikerben.
A pesti magyar egyház olvasó közönsé
gével azért közöljük ezt az eseményt, mert
minden egyházi embernek kedves tapasztalata
az, hogy itt nemes ügyeknél senki sem talált
még eddig süket fülekre. Nem kérünk különö
sebb hangsúllyal senkitől sem adományt lapunk
céljaira, hanem arra kérjük minden hittestvé
rünket, hogy Ifjúsági lapunk fennmaradása,
fejlődése és jövője érdekében vállalja el min
denki a közös felelősséget.
Tőke és vagyon nélkül indulunk neki e fel
tétlen szükséges vállalkozásnak; lapunk kedves
nyomdásza megbízik abban, hogy rendesen
ki tudjuk fizetni számláinkat. Mi is abban bízunk,
hogy ez a lap nemsokára mindennapi kenyere
lesz Ifjúságunknak s így hisszük, hogy ez az
áldás, mint adomány Isten által, a mi részünkre
állandóan biztosítva lesz — szeretet által. G. L.

A Protestantizmus Védő Nemzetközi Szövetség Budapesten.
A Protestantizmust Védő Nemzetközi Szövétség Bpesten és Debrecenben tartotta a múlt
héten ez évi közgyűlését, melyre a külföldről
mintegy negyven hivatalos delegátus érkezett.
Hétfőn, október 15-én délben, a Keleti pálya
udvaron fogadták a vendégeket és még az nap
délután tartották az első zártülést. Ezen Raffay
Sándor dr. püspök, az evangélikus egyház,
Ravasz László dr. püspök a református egyház
részéről köszöntötte a közgyűlést, majd Antal
Géza dr. református és Kapi Béla evangélikus
püspök tartott előadást. Tizenhét állam protes
tantizmusát képviselték a jelenlevők a szövetség
közgyűlésén. A keddi, második napi bizalmas
tanácskozás megnyitása után Ohlemüller Gerhard dr., a Protestantizmust Védő Nemzetközi
Szövetség berlini főtitkára terjesztette elő az
intézmény legutóbbi hat esztendejére vonatkozó
munka-jelentést. Délután a Sütő-utcai leánykollégium dísztermében a harmadik zártülés
végén Wyngaarden dr. hollandi delegátus, a
Szövetség elnöke ünnepélyesen berekesztette
a közgyűlést.
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Este hat órakor a szövetség nyilvános ün
nepséget tartott a Deák-téri evangélikus tem
plomban és a Kálvin-téri református templom
ban. Itt is, ott is a templomot megtöltő közön
ség figyelte az előadásokat. A Deák-téri tem
plomban a magyar gályarabok énekét énekelte
a közönség, majd Radvánszky Albert báró. a
magyarországi evang. egyház egyet, felügyelője
örömének adott kifejezést afelett, hogy a szö
vetség közgyűlése újabb alkalmul szolgált a
hazai református egyházzal való testvéri talál
kozásra. John A. Bain dr., az írországi presbi
teri egyház képviselője beszélt ezután. Luther dr.,
a német evangélikus egyházi törvényhozás alelnöke, a protestantizmusnak a jelenben való
hivatását fejtegette, majd Conrád Jalla dr., fiu
mei valdens lelkész következett. A záróbeszé
det Ravasz László dr. dunamelléki református
püspök mondta.
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A Kálvin-téri templomban a 63. dicséretet
énekelte el a közönség. Balogh Jenő dr. titkos
tanácsos, a dunántúli református egyházkerület
főgondnoka mondott megnyitót. Müller lelkész,
a svájci protestáns népszövetség képviselője
tartott ezután németül beszédet. Majd Báron
marburgi esperes mondott magyar nyelven
mélyenszántó beszédet a protestantizmus jelen
missziójáról. A kilencvenedik zsoltár első verse
után Raffay Sándor dr. bányakerületi evangélikus
püspök ment a szószékre és köszönte meg a
külföldieknek azt a nagy gazdagságot, amelyet
messzeföldről hoztak hozzánk. A naggyűlés a
Himnusszal ért véget.
Október 17-én a külföldi vendégek Debre
cenbe utaztak, ahol a nagytemplomban Baltazár
Dezső és Geduly Henrik püspökök részvételével
nagy vallásos estély volt, melyen a külföldiek
is mondottak beszédeket.

A kelenföldi ev. templom felavatása.
Múlt vasárnap, okt. 21-én kelenföldi testvé szédét, mély gondolatokban fejtegetve az alapíge
reink végre elérkeztek várva-várt ünnepükhöz: szavait: mérd meg a templomot és azokat, akik
. megnyithatták új templomukat, melyet annyi abban imádkoznak. A rendkívül mély hatást
vágyakozással és annyi buzgósággal emeltek tevő beszéd után a templom ünnepélyes fel
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l Isten dicsőségére. Nagy számmal gyűltek össze zisten
k
ao avatása következett, majd gyülekezeti énekkel
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ebben az örömünnepben. D. Raffay Sándor
püspököt a templom kapuja előtt Herrmann
Miksa keresk. miniszter, a kelenföldi egyházközség felügyelője fogadta s átadta a kulcsot,
mellyel a püspök Isten nevében megnyitotta a
templomot. A felavató istentisztelet közénekkel
kezdődött, majd a püspök Broschko G. A. espe
res és Bezegh Samu püspöki titkár kíséretével
az oltárhoz járult s Salamon király templom
avató imájának felolvasása után a Jelenések
könyve XI. 1. alapján elmondotta felavató be

kezdődött az ünnepi közgyűlés. Herrmann Miksa
egyházi felügyelő mindenkit mélyen megható
beszédet mondott, melyben elsősorban kiemelte
a gyülekezet fájdalmát afelett, hogy szeretett
lelkésze: Szűts Gábor, betegsége miatt nem
lehet jelen, majd felemlítette a templomépítés
ben legkivált buzgólkodókat: Rock Béla másodfelügyelőt, az evangélikus nőegyletet és Némethy
Károly gondnokot. A templomépítés történetének
felolvasása után az üdvözlések következtek,
melynek során Sipőcz Jenő polgármester igére-
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tét tett arra, hogy a még hiányzó harangokat
a székesfőváros fogja ajándékozni. A püspök úr,
aki minden üdvözlésre külön válaszolt, imával
zárta be a közgyűlést és a szép ünnep a Lutheránia énekével végződöd.
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egyházunkért. Temetése pénteken délután a
Deák-téri templomból volt, — részletes beszá
molót jövő héten közlünk. Egész evangélikus
egyházunk tisztelete és hálája kisérte őt utolsó
útján.
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Zsig-m ondy J e n ő . a b á n y a i
ó raiig-. e g y h á z k e rü le t ö rö k ö s
ffelü gy elő je m egh alt.
A magyarországi evangélikus egyházat
nagy veszteség érte: Zsigmondy Jenő dr. felső
házi tag, a bányai evangélikus egyházkerület
volt felügyelője, legutóbb pedig tiszteletbeli fel
ügyelője, nyolcvanadik életévében szerdán dél
előtt Budapesten elhunyt.
Zsigmondy Jenő 1849 junius 6-án szüle
tett régi pesti patrícius családból. Iskoláit a
budapesti evangélikus gimnáziumban, a jogot
Budapesten és Bécsben végezte, 1874-ben lett
ügyvéd és még ugyanebben az esztendőben
jegyzőjévé választotta a pesti evangélikus egy
ház. Kevéssel utóbb az egyházközség a fel
ügyelői tisztre emelte. A kilencszázas évek ele
jén már egyetemes világi főjegyző, majd a
bányakerület felügyelője lett s ezt az előkelő
pozícióját megtartotta a legutóbbi időkig. Egyházkerüleíi felügyelői minőségében került be,
még jóval a háború előtt, a főrendiházba s
tagja volt a felsőháznak is.
Közel ötvenegy esztendőt élt boldog há
zasságban leieségével, szül. Barthalovich Matilddal és ez év nyarán ünnepelték arany-lako
dalmukat. Két héttel ezelőtt a Raffay püspököt
jubiláló egyházkerületi közgyűlésen, megrongált
egészségi állapota miatt lemondott az egyházkerület felügyelőségéről és ekkor a közgyűlés
azzal fejezte ki vezetője iránti ragaszkodását,
hogy örökös tiszteletbeli felügyelőjévé tette meg.
Tíz napja könnyebb hülés támadt Zsigmondy
Jenőre, a betegség legutóbb tüdőgyulladássá
fajult és hasztalan volt háziorvosának, unoka
öccsének, Zsigmondy Zoltán dr. főorvosnak
minden fáradozása, a nagybeteg állapota állan
dóan rosszabbodott. Kedden este beállott az
agónia és szerdán délelőtt Zsigmondy Jenő
csendesen elhunyt.
Halálát özvegyén kívül gyermekei: Zsig
mondy Dezső mérnök, ifj. Zsigmondy Jenő dr.
ügyvéd és Zsigmondy Viola, férjezett Beretvás
Sándorné, testvéröccsei: Zsigmondy Géza ny.
miniszteri tanácsos, Pál, aki Rio de Janeiróban
kereskedő és nagyhírű unokaöccse, a Göttingában élő Nobel-díjas kémikus, Zsigmondy
Richárd, gyászolják.
De gyászolói között elsősorban van ott
evangélikus egyházunk is. Halálával azok kö
zül a régi nagy emberek közül tűnik el egy
közülünk, akik a közélet példás szolgálata
mellett egyéniségük vonzó tulajdonságaival,
jellemük nevelő hatásaival is építettek. 54 éven
át szeretettel é§, buzgósággal munkálkodott
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Lelkész neve

Deák-tér (német)
fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (magyar)
n v. Kendeh-Kirchknopf G.
Deák-tér (magyar)
6
Wolf Lajos
Fasor (ifjúsági)
Rapos Viktor
10
Fasor
Kemény Lajos
11
Fasor
4
Késmárszky Lajos
—
—
Fasor (német)
Kőbánya
9
Pap Ferenc
Simor-utca 35.
11
Majba Vilmos
Rékóczi-út 57.
10
Morhács Márton
Gyarmat-utca 14.
fél 11 Johnson Gisle
Üllői-út 24.
Algőver Andor
10
Ruítkay Miklíán Gyula
Váci-út 61.
10
Ruzsicska I^ászló
Bécsi kapu-tér
11
il
Zichy-utca 7.
Mohr Henrik
Len ke-út 56.
Szabó Aladár
10
Budafokon és Kclenvölgyön Petrovics Pál prédikál.
November hó 4-én a Deák-teri templomban Sikter
András, a fasori templomban Gaudy László, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál.

Reformációi istentiszteletek. 0któber31-én
a Deák-téri templomban d. e. 9 órakor ifjúsági
istentiszteleten D. Raffay Sándor püspök, d. e.
Í1 órakor a felnőtteknek dr. v. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv prédikál. Délután 3 órakor az
iparostanoncok részére, 5 órakor német nyel
ven lesz istentisztelet, 6 órakor pedig a vigadó
ból kiszorultak részére. A fasori templomban
d. e. 11 órakor Lamnek Vilmos prédikál, a
Gyarmat-u. 14. sz. a. fél 11-kor Martony Elek,
Váci-út 61. sz. a. Rimár Jenő, Üllői-út 24. sz. a.
Szuchovszky Gyula prédikál. Kőbányán d. e. 9
és a Simor-utcában d. e. 11 órakor Majba
Vilmos prédikál.
Az országos reformációi ünnepélyek
sorrendje. 1928, október 31-én szerdán este 6
órakor a régi Képviselőház nagytermében és a
Pesti Vigadó termeiben a Bethlen Gábor-Szövetség a magyar Kálvin-Szövetség és az Or
szágos Luther-Szövetség közreműködésével Re
formációi Emlékünnepet tart.
Sorrend a régi K ép v iselő h á zb a n : Közének.
Veress Jenő dr. honv. ref. alesperes imája. Br.
Kaas Albert elnöki megnyitója. Szabó Sándor
dr. országgyűl. képviselő beszéde. Ref. Egyházi
Énekkar dr. Lajtha László tanár vezetésével.
Józan Miklós unitárius püspök beszéde. Gödé La
jos ref. püspöki másodlelkész imája. Közének. —
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zetősége. Az ünnepi összejövetel az Egyet.
Evang. Egyház imatermében Üllői-út 24. II.
emelet — feljárat az udvarból — lesz s d. u.
5 órakor kezdődik. Ugyanitt minden vasárnap
van d. u. 5 órakor vallásos összejövetel.

A Pesti V ig a d ó b a n : Közének. Taubinger Rezső honv. ev. főesperes imája. Gr. Bethlen
Pál dr. felsőházi tag elnöki megnyitója. Lázár
Ferenc dr. felsőházi tag beszéde. Lutheránia
Énekkar vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr.
ev. egyhker. lelkész vezetésével. Kapi Béla ev.
püspök beszéde. Csiky Gábor unitárius lelkész
imája. Közének: „Erős várunk az Úr Isten."
Az orgonán Ákom Lajos orgonaművész játszik.—
A régi képviselőházból kiszorulók ré
szére a Kálvin-téri templomban, a vigadóból
kiszorulók részére a Deák-téri templomban
ugynakkor, de 6 óra 20 perc kezdettel lesznek
ünnepi istentiszteletek. Belépti díj sehol nincs,
de az ünnepélyek rendezési költségeire önkén
tes adományokat elfogadunk. Belépő jegyek a
lelkészi hivatalokban kaphatók.
Reformációi emlékünnep a X. kér. lel
kész? körben. A Simor-u. templomban mű
vészi programra keretén belül október 30-án
(kedden) d. u. 6 órakor lesz megtartva, amely
alkalommal a? emlékbeszédet Dr. Varsányi
Emil kormányfőtanácsos, műegyetemi tanár
tartja. — A kőbányai templomban megünnepel
jük a reformé.,
innepét a reformé’-ásókkal
együtt okt. 31-én (szerdán) d. u. 6 órakor
ugyancsak szép művészi programm keretén
belül.
A fasori ifjúsági Luther-kör reformációi
ünnepélyét október 30-án d. u. 6 órakor tartja
a fasori gimn. dísztermében. Közének, szavalat,
zeneszámon kívül az ünnepi beszédet Gaudy
László hitoktatási igazgató tartja.
A Deák-téri Konfirmáltak Egyesülete
október 28-án d. u. 5 órakor a leánykollégium
tornatermében szeretetvendégséggel egybekötött
reformációi emlékünnepet tart, melyre úgy az
ifjúságot, mint a szülőket szeretettel várjuk.
A „Fébé“ Evangélikus Diakonissza
Nőegylet okt. 28-án rendes vasárnap délutáni
evangélizáló összejövetele keretében fog meg
emlékezni a reformáció nagy áldásairól, Az
ünnepélyen, melyen alkalmi előadás, biblia
magyarázat, szavalat, ének és orgonajáték lesz,
mindenkit nagy szeretettel lát az egyesület ve

Az angyalföldi Luther Szövetség 1928.
október 28-án, vasárnap délután reformációi
emlékünnepet tart a VI. Váci üt 61. sz. elemi
iskolában. Dr. Szigethy Lajos: Egy magyar
reformátor c. előadásán kívül szavalat és ének
számok emelik a műsort. November 4-én szeretetvendégség lesz a fent jelzett helyen, d. u.
5 órakor. A befolyó jövedelmet az angyalföldi
templom alap javára fordítjuk. Előadást tart:
Szabó Aladár.
A budapesti Iparosképző Protestáns
Egylet (VIII. Alföldi-u. 13.) helyiségében okt.
30-án, kedden d. u. 3/*5 órakor reformációi
vallásosestély lesz, melyen Martony Elek vallástanár Luther élete és műve címen tart elő
adást. Dendely Károly vallástanár vetítettképes
előadást tart. A reformáció földjén címmel.
Schwébler Ferenc hegedül. Tachtler Hermin
énekel és Hegyi Erzsébet tanítónő szaval.
A Prot. Orsz. „Brocskó Lajos“ Árvaszö
vetség f. év. okt. 28-án d. u. 5 órakor tartja
IV. évi rendes közgyűlését a Prot. Orsz. Árvaházban, (Szegényház-tér 1.), amelyre a szövet
ség tagjait tisztelettel meghívja az elnökség.
Eljegyzés. Missura Je n ő dr. orvos, iViissura
Lajos egyhaztanácsosunk fia eljegyezte Loisch
Lilit, dr. Loisch Ödön, a rimaszombati egyesült
prot. főgimnázium ny. igazgatójának icanyal.
— Néhai Szuchovszky Sándor volt kávai evang.
tanító és felesége szül. felsőházi Tomcsányi
Lujza fia dr. Szuhovszky L a jo s ev. lelkész,
vallástanár, a Gárdonyi irod. társ. tagja elje
gyezte néhai jákfai Gömbös Gyula volt soproni
evang. tanító és felesége szül. Weitzel Anna
Mária leányát já k fa i G öm bös Karolin Erzsébetet.
A békéscsabai gyűlés. A magyarhoni ev.
egyetemes gyámintézet f. hó 19—20-án tartotta
évi közgyűlését Békéscsabán. D. Raffay Sándor
és Kapi Béla püspökök, Pesthy Pál igazságügy
miniszter, bányakerületi gyémintézeti elnök és
az egyházak vezetői közül sokan jelentek meg
a közgyűlésen, mely a nagy templomban emel
kedett hangulatban folyt le. Á békéscsabai
gyülekezet és nőegylet páratlan szívességgel
fogadta és latta vendégül a közgyűlés tagjait.
A Tabitha vallásos estélye. Tabitha jóté
kony nőegyletünk, melynek áldásos munkáját
szegényeink annyiszor élvezik, minden évben
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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.
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 tartjaJegyek Rózsavölgyinél kaphatók 6— 1 pengő
árban. Zeneértő híveink figyelmét a legmele
gebben hívjuk fel Szegheő János zongoraesté
jére, melynek művészi színvonala kétségtelen.
Meghívó. Az evangélikus egyetemi és
főiskolai hallgatók Egyetemi Luther-Szövetsége
f. hó 28-án, vasárnap este V*7 órakor az Üllői-út
24. sz. a. imateremben Reformáció Emlékünne
péllyel egybekötött kultúrestélyt rendez, amelyre
minden evangélikus testvérünket hívjuk és vár
juk. Közreműködnek: vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, dr. Kovács Sándor egy. tanár,
a Lutheránia énekkara, stb. stb. Belépődíj nincs,
adományokat azonban diákjóléti intézményeink
támogatására köszönettel fogadunk. Támogas
suk megjelenésünkkel az evangélikus egyetemi
ifjúságot!
lllltlll!lll!l!lllililllllllliHlllllilll!l^''!ll!l!IIH|ltHlllliitllHlHlllllllltllllllll|l!iiflH!l!ltltHHllllltH!HiiiljtKWHMW
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és széjbetegségben szenvedő egvháztagjainK szakavatott gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-kőrút 3. szám.
Ügyes varrónő lakásén olcsón vállal munkát, kéri
hittestvérei támogatását. Lechner Józsefné IX. Vendel-u.
10-12. fsz. 18.
Családos tanító elemi, polgári iskolai tanulók
mellé korrepetitornak ajánlkozik. Jó bizonyítványokkal ren
delkezik, szolgálatait a hittestvérek szíves jóindulatába
ajánlja. Cím : IV . Deák-tér 4. 1. em. Gazd. hiv.
A német nyelvű játszó délelőttök. 3—6 éves korú
gyermekek részére megkezdődtek. Délelőtt 9—1-ig. Kéz
ügyesség gyakorlása. Torna. Játszva német tanulás. Séta.
Leggondosabb felügyelet mellett. Jelentkezni lehet délelőtt
Aradi utca 62. III. 1. Hittestvéreknek kedvezmény.
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