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A term őföld példázata.
(Lukács ev. 8 : 4 —8.)

ki már látott valaha idősebb
testvért gyengéden és szere
tettel, jó indulattal és türe
lemmel tanítgatni fiatal .^bik
testvérét, az emlékezzen erre
vissza úgy, mintha majdnem
magát az Üdvözítőt látta
volna embertestvéreit taní
tani arra, amitő már tudott. Minden példa,
mellyel a nagy természet vagy emberi
lélek egyszerű igazságaira mutatott: a
helyesen, a jó l értelmezett em beri köte
lességekre vonatkozott, hogy olyan éle
tet alakítson ki bennünk, mely m agu nk
nak békességet, nyugalm at, bold og ság ot
biztosít anélkül, hogy m ások' életének
kárt, szenvedést vagy igazságtalan ságot
jelentene.
Itt van bizonyságul a magvető em
ber példázata. Úgy jött el az Üdvözítő
az emberéletek közé, mint ahogy a magot
vető ember kimegy az ő megszántott
földjére. Viszi magával drága kincs gya
nánt az elvetendő magot, melytől termést
remél. Eldobja azzal a könyörgő, szinte
imádságos mozdulattal: im e én adok,
ad ok, a d o k neked, a d d m ajd vissza so k 
szorosan m unkám és ag g od alm aim gyü
m ölcsét. .. Valóban egy képzeletbeli, fen

séges magvetővé növekszik az ő alakja,
aki bőven szórja a magot e föld embe
rei közé — szemei magasságokból néz
nek le szelíden, mint a csillagok és hom
loka túl van a felhők határain . . .
Igazság, szent igazság, hogy néme
lyik mag útfélre hull és eltapossák, néme
lyik kövek közé jut s elszárad, némely
esik a tövisek közé s megfojtják ott
azok. . . ó h mennyi közöny, félreértés,
g o n o sz félrem agyarázás, bűnös ellen ke
zés van a z em beri életben, m ilyen sze
rencsétlenség v alójában m inden term é
ketlenség, — de ez a felülről, magasabb
világból jött magvető Mester nem kény
szerít senkit erőszakkal, akarata ellenére
az ö tanításainak megbecsülésére.
G ondold meg, hogy a te életed pél
d á zata is ez a példázat. Meg kell vál
toznod, meg kell javulnod, útszéli életed
termésre képes földdé kell tenned, keser
ves tanulságokon keresztül porhanyóssá
kell válnod, gonosz szokásaid, bűnös szen
vedélyeid köveit össze kell törnöd apróra,
vagy ki kell dobnod életedből, fáradtsá
goson és sajnálatram éltóan verejtékezve,
ki kell szaggatn od m inden töviseidet és
a k k o r belőled is leszen jó föld, — jó föld,
mely terem százszor a n n y it.. .
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S z é k fo g la ló b e sz é d .
Elmondotta dr. Mikler Károly budapesti egyházmegyei fel
ügyelő az 1928. évi febr. 1-én tartott beiktató-közgyűlésen.

Méltóságos és főtiszt. Püspök úr! Mélyen
tisztelt Egyházmegyei Közgyűlés!
Isten előtti alázattal és hittestvéreim iránti
köszönetem nyilvánításával foglalom el a buda
pesti ev. egyházmegye felügyelői székét.
A gondviselő Isten megsegítő kegyelme nél
kül elindulni sem tudnék azon a magasztos célok
felé vezető úton, amelyre az önök bizalma küld.
Köszönöm ezt az inkább csak előlegezett bizal
mat, mert jóllehet evang. anyaszentegyházunk
szolgálatában több, mint három évtizede sáfárko
dom, de a bányai egyházkerületbe bekebelezett
budapesti egyházmegye kötelékébe alig néhány
éve tartozom csupán. Bizalmuk tehát kétszeres ér
tékű s én százszorosán szeretném azt egyházme
gyénk és az abba tartozó egyházközségek, iskolák
és egyháztársadalmi intézmények felvirágoztatására
irányuló törekvésemmel viszonozni.
Ez ünnepélyes pillanatban joggal várhatják
tehát tőlem azoknak az irányelveknek és céloknak
megjelölését, amelyek felügyelői működésemben
vezetni fognak.
Engedjék meg, hogy egy rendszerint köve
tett szokástól eltérjek s az állam és a többi keresz
tyén felekezetekhez való viszonyunkat — kivételé
vel a legvégsőig kitartó testvéries megértés han
goztatásának — ne érintsem, ne bíráljam, tehát
ne politizáljak.
Teszem ezt azért, mert meggyőződésem sze
rint ezeknek a nagyhorderejű kérdéseknek és érde
keknek taglalására és k ö z v e t l e n védelmére,
magasabb egyházi közigazgatási hatóságaink van
nak hivatva s a mi feladatunk csak az lehet, hogy
küzdelmükben rendületlen bizalmukkal s egyház
megyénk súlyának, erejének állandó hatványozásásával, adandó alkalmakkor s z á m o t t e v ő b á s 
t y á k legyünk.
Ám annál inkább indokoltnak tartom azt,
hogy beköszöntőbeszédemben intern egyházmegyei
életünkben való közreműködésem vezérgondolatait
körvonalazzam.
E részben egyházunk t ö r t é n e t é b ő l , a l 
k o t m á n y á b ó l s letett e s k ü m b ő l indulok ki.
Egyházunkban a történeti fejlődés során
négyesfokozatú közigazgatási szervezet alakult ki:
egyházközség, egyházmegye, egyházkerület és egy
házegyetem. Ez a fejlődés teljesen r o k o n v o n á 
s o k a t tüntet fel édes magyar hazánk alkotmá
nyának kifejlődésével. T ö r t é n e t i alkotmánya
van mindkettőnek s emellett egyaránt d e m o k r a 
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t i k u s ! Nem egyszerre született meg egyik sem,
hanem sokszázados fejlődés kikristályosodott ered
ménye mind a kettő. Ezért van különleges becsük,
patinájuk s kell, hogy legyen minden veszéllyel
dacoló életképességük és erejük mindenkoron!
Az egyházmegye, mint másodfokú közigaz
gatási szervezet, Thököly és Rákóczi korában
nyerte m a i jellegét. Izzóan hazafias korszak volt
tehát a bölcsője s talán mondanom sem kell tehát,
hogy felügyelői működésemnek ez a szellem lesz
e g y i k vezérlőcsillaga.
A m á s i k vezércsillag: a demokratikus gon
dolatot legszebben magába olvasztó p r e s b y t e r i a 1 i s e 1v h e z való tántoríthatatlan ragaszkodásom.
Sok szenvedés és keserű csalódás váltotta
ki ennek a bevált és fundamentális elvnek uralmát
magyar evang. egyházunk alkotmányában. Ezt az
elvet az I. Lipót-korabeli gyászévtizedig hiába
keressük a gyülekezeti, esperességi szervezetben;
egyházkerület alig, egyházegyetem pedig még egy
általán nem volt.
XVI. és XVII. századbeli gyülekezeteink és
esperességeink a világi elemet még nem bocsátot
ták be. A kizárólagosan papi uralom, a reformá
ció előtti állapotoknak megfelelően, fölényesen
tartotta magát s a presbyterialis elvet éppenség
gel nem képviselő s itt-ott megnyilvánuló t e r r i 
t o r i á l i s el v, földesúri hatalom, — a hierarchikus
egyházkormányzatot nem ellensúlyozhatta.
Jött azonban az ellenreformáció, annak vég
veszéllyel fenyegető lipóti korszaka s erre az
a r a n y : m e g t i s z t u l t a t ű z b e n . Papságunk
belátta, hogy hierarchikus szervezettel, egyolda
lúan erőszakolt lelkiismereti kényszerrel, jogok nél
kül — áldozatkészség követelésével védekezni nem
tud. Elvesztette a tizedet és a templomot, a leg
virágzóbb esperességek területén egyre felújultak
a róm. kath. plébániák, a politikai vármegye és a
sz. kir. városok elvonták azt a jogi támogatást,
amit a XVÍI. század derekáig nyújtottak. Papsá
gunk tehát, — szakítva a hierarchikus ideológiá
val, — megtörve, készségesen nyitotta meg az
egyházmegyében is a tanácskozóterem ajtaját a
világiak előtt.
Kétszáz éve itt vagyunk tehát, kedves hit
testvéreim, együtt, egyenlő jogokkal, papok és vilá
giak : az e s p e r e s s é g kormányzatában is. Hogy
mit jelentett ez az a u t o n ó m i a a későbbi MáriaTerézia-korabeli c s e n d e s ellenreformáció és mit

H e fe le jts e e l e lő fiz e té 
s é t b e k ü ld e n i!

1928. február 12

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

jelent a mai v é r t e l e n ellenreformáció korszaká
ban, azt én csak azzal tudom kifejezni, hogy enélkül — hitem szerint — evang. egyház Magyarországon már nem lenne, m e r t a mi e v a n g é 
l i umunk h i e r a r c h i á v a l nem fér össze.
Vegyük azonban magunkat is bírálat alá s
valljuk meg, hogy a világi elemnek nem csupán
régebbi hűséges áldozatkészsége csappant meg,
hanem az utóbbi évtizedekben autonóm egyház
kormányzati j o g a i t s e m é r t é k e l i olyan kincs
nek, amilyennek porladó elődeink szelleme azt
tőlünk méltán elvárhatná. Pedig a presbyteriális
elv, a paritás: é l e t é s v a l ó s á g legyen, nemcsupán a törvénykönyv lapjára írott jog!
E n n e k s z o l g á l a t á r a is jövök tehát közzétek s egyházunk egyre súlyosbbodó helyzetét
látva, kérve-kérlek, hogy a történeti fejlődés meg
világításában bemutatott szép jogaitokkal éljetek s
ne hagyjátok el az egyházat, mint vallásunk v é d e l 
m é r e s t e r j e s z t é s é r e hivatott intézményt.
Jelenlegi alkotmányunk az egyházmegyei fel
ügyelő kötelességeit két fő irányban szabja meg:
1. Felügyelet az egyházi tisztviselők, s az egyházi
vagyon felett. 2. Az egyházközségek és az isko
lák koronkénti meglátogatása. Az egyházi és isko
lai vagyonkezelés felügyeletére vonatkozólag az
1891— 93. évi zsinatunk az egyházmegyei szám
vevőszéket, mint szaktestületet különleges hatás
körrel ruházta fel. Emellett azonban nem csorbí
totta az egyházmegyei elnökségnek idevonatkozó
hatáskörét sem. Én tehát ezt a tisztemet lelkiisme
retesen betölteni szándékozom, s akként is értel
mezem, hogy egyházaink vagyoni gyarapítása,
templomok, iskolák építése és felszerelése tekin
tetében az egyházmegyei felügyelőnek fáradhatat
lanul elől kell járnia. Az egyházi tisztviselők feletti
felügyeleti jogomat pedig akként fogom fel, hogy
az nem csupán a kötelességek pontos teljesítésé
nek ellenőrzését, hanem az egyházi tisztviselő
jogainak mindenkivel szemben való megvédését is
fogja jelenteni. Itt kapcsolódik majd be működé
sembe az egyházak és iskolák meglátogatása, ami
alkalmul fog szolgálni egyúttal arra is, hogy a ne
tán mutatkozó ellentéteket mindenekelőtt a krisz
tusi szeretet és békesség olajágával elsimítani
törekedjem.
Eskümhöz híven őrködni fogok orsz. törvé
nyekben biztosított jogaink csorbítatlan megtartása,
sőt azoknak gyarapítása felett. Ma, amikor még
mindig értékek hevernek romokban a világháború
következményeként: a történeti egyházaknak jogait,
életlehetőségét nem csökkenteni, hanem gyarapí
tani kell, hogy a legnehezebben visszavarázsolható
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szanálásnak: az erkölcsi megújhodásnak és a
tekintély-elv újból való meggyökerezésének intéz
ményei maradhassanak.
Mélyen tisztelt Egyházmegyei Közgyűlés!
Akivel beköszöntőbeszédemet kezdtem, Ő
Hozzá térek vissza befejezésül.
Arra tanítottak, hogy az eskü és az imádság
ihletett válasz az Isten üzenetére.
Ő üzent nekem s én engedelmesen fogadom
s megtartom parancsát; felügyelői tisztemben való
segedelméért pedig áhítattal imádkozom!

HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. február 12-én :
H ely

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.

Óra
d é le lő tt
d é lu tá n

Lelkész neve

fél 10 báró Podmaniczky Pál
Ruttkay M. Gyula
u
Sólyom Jenő
6
10
Rapos Viktor
11
Kemény Lajos
4
Késmárszky Lajos
—

9
11
10
fél 11
10
10

Majba Vilmos
Dendely Károly
Morhécs Márton
Gáncs Aladár
Martony Elek
Rimár Jenő
Dr. Varsányi Mátyás
Mohr Henrik
Szabó Aladár

11
11
11
Budafokon és Budatéiényen Petrovics Pél prédikál.
Februér hó 19-én a Deák-féri templomban dr. Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Gaudy László, a kő
bányai templomban Hudák János prédikál.

Felhívás konfirmációi beiratkozásra. A
Deák-téri és fasori lelkészi körben az ez évi
konfirmációi oktatás február 16-án kezdődik.
Felkérjük a szülőket, kiknek a hitbeli megerő
sítésre érett gyermekeik vannak, hogy őket
február 1. és 15. között a lelkészi hivatalokban
beíratni szíveskedjenek. Ez évben is szívesen
fogadjuk mindazokat a felnőtteket is, kik annak
idején bármi okból elmulasztották a konfirmációt
s részükre lehetőleg külön órát is beállítunk.
Angyalföldön konfirmációi oktatás fiúk
számára hétfőn, a Váci-út 57. sz. polgári isko
lában d. u. 4—5-ig. csütörtökön a Pannonia-u.
polgári iskolában d. u. 4—5-ig ; leányok számára
a Gömb-u. elemi leányiskolában szerdán d. u.
4—5-ig és pénteken a Váci-út 21. sz. polgári
leányiskolában d. u. 4—5-ig lesz. Jelentkezések
az órákon és a Váci-u. 61. sz. a. istentiszteleten.
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A budapesti protestáns katonai egyházközség minden vasárnap d. e. 11 órakor tartja
istentiszteleteit VII. Abonyi-u. 21. sz. a. teremben.
A febr. havi istentiszteletek a következők:
12-én prédikál Borbás Antal lelkész.
19-én „
Taubinger Rezső esperes.
26-án „
Tuba András főlelkész.
Az értesítésen a templomba járásra vonat
kozó' tiz szabály is van :
1. Jö jj! 2. El ne késsél! 3. Imádkozzál,
mikor a helyedre ülsz! 4. Énekelj erőteljesen
és teljes szivedből! 5. Kisérd az imádkozást
igazi együttérzéssel! 6. Figyelj ánitatosan a
prédikációra! 7. Tedd magadévá az áldást!
8. Adakozzál hálaadással! 9. Ne távozz az
istentisztelet befejezése előtt! 10. Vidd haza az
istentisztelet hatását s a következő alkalommal
hozd magaddal egész családodat.
Halálozás. Gujás Tivadar, ev. lelkész, a
fiatalabbik lelkészi generáció egyik nagyon te
hetséges tagja, hosszas, türelemmel viselt be
tegség után 28 éves korában elhunyt. Temetése
f. hó 10-én volt Pestszentlőrincen a szülői ház
ból. Emlékét kegyelettel őrizzük meg szivünk
ben s a mennyei Atya vigasztaló kegyelmét
kérjük a gyászoló szülői szivek fájdalmára.
A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelés: W eisz Ilona, Somogyi Etel, Filó
András, Szabó Magdolna, Csatári László, Institoris Antal, Búzás Juliska, Kalina Gusztáv
György, Milichovszky Gábor Sándor. E sketés:
Hetzel Frigyes ev.—Szerenchy Erzsébet rk .;
Túrán József ev.—PIóza Anna e v .; Sutus An
tal ev.—Szelényi Paula Karolin ev. T em etés:
özv. Varga Mártonná sz. Kubis Paula (54 éves),
Kraszkó Ferenc (44 éves). A d o m á n y : N. N.
szegényeknek 5 P, Sajben Dezső szegényeknek
8 P, N. N. szegény diákoknak 10 P, N. N.
szegényeknek 3 P, Hetzel Frigyes a szarvasi
árvaháznak 50 P, B. K. Prot. Árvaháznak 5 P.
A fasori evangélikus énekkar f. hó 7-én
a Park-szálló különtermében tartotta ismerke
dési estéjét. A szép számmal egybegyült ven
dégek előtt W éber és Volkmann egy-egy darab
jával mutatkozott be az énekkar. Áz estét
az énekkar zenei tehetségekkel megáldott tagjai
tették kedvessé, kik közül különös elismerést
érdemelnek Ozsváth Júlia, Szabó Annus, Fuchsberg Jenőné és Geislinger Aranka, kik szóló
számokkal gyönyörködtették az egybegyűlteket.
Bizalommal és előlegezett büszkeséggel nézünk
Morascher Hugó karnagy vezetése alatt, a sok
szép tehetséges taggal bíró énekkar további
működése és sikerei elé.
A boszorkányok. A leányegyesület leg
utóbbi pénteki előadását tartotta e címen Dr.
Kirchknopf Gusztáv. Az egészen megtelt Deák
téri díszteremben megelevenedtek a sötét közép
kor e sötét rémei s glédába állva teljes söprő
nyeles felszereléssel elvonultak a hallgatók előtt.
Csodálatos és szomorú — mondotta az előadó —
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Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüíeméeyküiönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
hogy a boszorkányhit kizárólag a keresztyén
korban és keresztyén népeknél található meg.
Az első boszorkányokat az egyház azok közt
találta meg, akik világhatalmi törekvéseinek
ciklusait megzavarták. Ők voltak az első eret
nekek. Az inkvizíció rajtuk próbálta ki rettenetes
fegyverzetét. Különösen a dominikánusok pusz
tították ki közülük a legtöbbet, dacára annak,
hogy a pápák nem mindegyike értett velük
egyet és a boszorkány-perek ellen nyilatkozott.
Hozzátartozik a kereszténység szégyenéhez az
a megállapítás is, hogy a boszorkányság tév
hitét a protestantizmus sem tudta azonnal ki
irtani. Még maga Bethlen erdélyi fejedelem is
azt ajánlja feleségének, hogy betegségének
egyetlen orvossága a boszorkányok eltávolítása.
A múlt század 80-as éveiben pusztították ki —
állítólag— az utolsó boszorkányt Peruban. Ez
zel azonban a boszorkányoktól, a rejtett (okkult)
hatalmakkal való cimboráló asszonyoktól való
félelem nem tűnt el. Ma az okkultizmus szél
sőségeiben foglalatoskodók veszik át a szerepet,
de az inkvizíció beavatkozása nélkül. Előadó
itt kitért az okkultizmusra is, mely ma már jog
gal sorolja magát a tudományok közé, amiértis
az ev. egyháza e téren annyiban nem osztja a
róm. kath. álláspontját, amennyiben az okkul
tizmust nem veszi anathéma alá.
A leányegyesület legközelebbi estélyén
Túróczy Zoltán győri lelkész fog előadást tar
tani. Ez estély febr. 17-én, pénteken 6 órakor
kezdődik a Deáktéri leányiskola dísztermében.
Ugyanitt 19-én, vasárnap 6 órai kezdettel mű
soros teaestély lesz. Minél számosabb megjele
nést várunk.
Az angyalföldi Luther Mórton-kör szeretetvendégségén február 5-én az ifjúság egyházszeretetének szép tanujelét adta, melyet Héjjas
Ferenc és Veres Sándor beszédeikben tolmá
csoltak. Varga Ilonka, Kovács István és Horváth
Gyula értékes szavalataikkal és az Alberovszky
fivérek művészi hegedűjátékukkal gazdagították
a műsort. Rimár Jenő lelkészelnök imája s az
Isten felséges adománya . . . gyülekezeti ének
zárta be az ünnepélyt. — Befolyt adományok
a templomalap ja v á ra : Láng Gusztáv 20 P.
Természetben adtak: Ábrahám Samuné, Bakos
Zsuzsika, Bikfalvy Miklósné, Bikfalvy Erzsiké,
Friedrich Ilonka, Hoitsi Klára, Kazár Giziké,
Kis Istvánná, Kovács Margit, Petrovics Erzsiké,
Rimár Jenőné, Varga Ilonka, Veres Sándor és
Végh Emmike.
A Magyar Protestáns Nők Országos
Szövetsége 1928. február 16-án d. u. 6 órakor
az Evangélikus Leánykollégium dísztermében
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(IV., Sütő-u. 1. II. em.) kulturdélutánt rendez.
Ezen alkalommal Edvi-Illés Ödön festőművész
a művészettörténet köréből igen érdekes vetített
képes előadást fog tartani. Helybiztosítás a Nő
szövetség irodájában VIII., Üllői-út 24. sz. alatt
délelőttönként 10—-2-ig.
Evang. Kultur-est Kőbányán. A kőbányai
Luther-szövetség nőválasztmánya f. évi február
5-én jól sikerült Kultur-estet rendezett az ottani
polgári iskola tornatermében. Kenessey Jenő
zeneszerző nagy technikával adta elő zongorán
legújabb szerzeményeit. Pálmay Kálmán'polg.
iskolai igazgató nagy hatást ért el Krügernek:
„Szabó Pál levelet ír“ c. költeményével. Frene
tikus tapssal honorálta a közönség Klindané
Eitner Irén v. m. kir. Operaház tagjának opera
részleteit és áriáit. Schwab Károlyné gyárigazgatóné nagy tetszést aratva szavalta W olf: „In
Sturmes Noth'“ c. költeményét. Dr. Dirner Gusztáv
énekelte hegedűkiséret mellett saját szerzemé
nyeit, amelyeknek megújrázása mutatják a nagy
sikert. — A művészi programm után felolvasta
Baade Margit vetítőképek mellett érdekes út
leírását és tapasztalatait Amerikáról, amelyek
egyaránt tanulságosak és szórakoztatók voltak.
A tiszta jövedelmet legközelebb az adományok
közt közöljük.
Manchen Mariska gyermekdal-matinéjaManchen Mariska, hittestvérünk, sok szép ma
gyar gyermekdalnak kiváló szerzője f. hó 2-án
a Zeneművészeti Főiskola nagytermében Kerpely Jenő, vitéz Garamszeghy Sándor közre
működésével gyermekdal-matinét rendezett, da
lait zongorán kisérte: Polgár Tibor. Manchen
12 saját szerzeményű dalt énekelt. Kellemesen
osengő énekhangjával és a gyermekéletből me
rített kedves dalaival elbájolta a hallgatóságot,
amely szűnni nem akaró lelkesedéssel és taps
sal ünnepelte a művésznőt. Manchen a matinén
nemcsak szép tehetségéről tett tanúbizonyságot,
hanem rendkívülien vonzó egyéniségéről is.
Előadására meghívta ugyanis a székesfőváros
összes árvaházait, hogy növendékeiknek örömöt
szerezzen, amit nagy mértékben el is ért. A
többek között a Protestáns Orsz. Árvaház 44
ár vája vett részt a matinén. Az előadás végez
tével a gyermekek rajongva vették körül a da
los Mariskát, hogy hálás köszönetét mondjanak
az árvák iránt tanúsított szeretetéért.
Dobos Károly hazaérkezett Hollandiából.
Dobos Károly a Református Ifjúsági Egyesületek
országos titkára öthetes hollandiai tanulmány
újáról visszaérkezett Budapestre. Odakint több
alkalommal nagygyűléseket rendeztek számára.
Rotterdamban a leányegyesületek elkérték a
magyar konzulátustól a magyar zászlót és ezzel
fedték be a szószéket, ahonnan előadását tar
totta. Amsterdamban oly nagy volt a lelkesedés
a magyarok iránt, hogy az előadás után elkezd
tek tapsolni a templomban, ami szigorú kálvi
nistáknál nem mindennapi dolog. Mindezen
estéken el kellett énekelnie a magyar Himnuszt
és a Gályarabok énekét.
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A kőbányai evang. templomépitési alapra
a következő adományok folytak be az Evan
gélikus Családi Lapban közzétett utolsó közlés
óta, az összegeket p en g ő értékben közöljük:
Kőszegi József 16'— , Kleckner Zoltán 20'80,
Kajtár Mihályné 4'— , Kleckner László 8’80,
Kiss Jánosné 4'— , Krapp György jegyfüzet 20'—,
Kiss Lajosné 8'— , Köteles Gyula 4'—, özv.
Kemény Dezsőné 3'20, Kovács 5'20, Kovarek
Miklósné 1'60. Kőszeghy Gáspárné 1'60, Krivánszky Vilmos 1'60, Karay Aurél 5'— , Kalix
Viktor 16’— . Krammer Arthur 100'— , Kleckner
Sári 8'— , Lesko Ernő jegyfüzet 20"— , özv.
Maróthy Emilné 4'— , Dr. Maróthy Jenő 16'—,
Molnár István jegyfüzet 20'— , Molnár István
8'— , Meyer Vilmos jegyfüzet 20'— , Mühlhoffer
Károly 16'—, Matz Sámuel 16'—, Molnár Hen
rik 80'— , Minké Béla 8'— . Mathis Nándorné
10'—, Meleghegyi I. 3'— , Mohar Géza 2'— ,
Németh György 40'— , Németh Gizella 80'—,
Nemes Margit jegyfüzet 20'— , Németh János
10'—, N. N. 1'60, Orczán Ilona j'egyfüzet 20'—,
Oberbauer utóda 20'— P. (Folytatjuk.)
Az evangélikus országos ifjúsági munka
hírei. O ro sh á z a : Az orosházi Evangélikus Ifjak
Szövetsége, mely tevékenyen és szakadatlanul
munkálkodik az orosházi evangélikus ifjúság
összetömörítésén, az elmúlt évi december hó
20-án a Karácsonyéji Álom című három felvonásos színmű előadásával rendezett kará
csonyi ünnepélyt, mely kivált erkölcsileg nagyon
szép eredménnyel járt. Hogy az ifjak is meny
nyire komolyan érdeklődnek a K. I. E. munka
iránt s az egyház is mily készséggel hajlandó
anyagi áldozatot is hozni az ifjúsági munkáért,
bizonysága, hogy az egyház által számukra
kiutalt száz pengő segítséggel hat fiatalembert
küldtek fel a budapesti KIÉ nagyhetére, kikkel
az országos titkárnak is volt alkalma tárgyalnia
s figyelmüket a márciusban Békéscsabán tar
tandó első evangélikus KIÉ titkárképző tanfo
lyamra már előre is felhívnia.

Vajda M. Pál

Telefon
VII., Damjanich-u. 52. Telefon
Gyermek- és hölgyfelvételek készítésében specialista.
Az egyházközs. tagjai és családtagjainak 25o|° kedvezm.
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Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Híttestvéreink szives támogatását kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.

A Bethánia-Egylet 25 éves jubileumát
üli ebben az évben. Az egyesület alapítási
napján, február 2-án népes szeretetvendégséget
rendezett, melyen br. Podmaniczky Pál elnök
tartott előadást, Szabó Miklós bibliamagyará
zatot. A tárgysorozatban az egyesület tagjai
által írott költemények és énekek előadása is
szerepelt. A jelenvoltak a hála és szeretet
szavaival köszöntötték levélben azokat, kik az
egyesületet alapították (Dr. Szabó Aladárt és
feleségét, dr. Kecskeméthy Istvánt, Forgács
Gyulát, Csűrös Istvánt és feleségét, Biberauer
Richardot és feleségét és Pauer Irmát). Akik
az alapitó tagok közül jelenvoltak, azok köz
vetlenül vehették ki részüket az üdvözöltetésből.
Az egyesület egyébként egyik lelkésze Szabó
Miklós vezetése alatt fontos új munkaágat kez
dett : A budapesti protestáns villamos vasúti
alkalmazottak 1900 főnyi seregének lelkigondo
zását. Február 3-án volt az első összejövetel.
Az egyesület cserkészeinek száma a 80-at meg
haladja, az utóbbi időben számos ifjúsági és
leányszövetség alakult. Az egyesület házának
udvarán nagy gyűléstermet készül építeni 25000
pengő költséggel, az összeg huszadrésze a feb
ruár 2-iki szeretetvendégségen összegyűlt. Tervbe
van véve szálló és otthon céljaira harmadik és
negyedik emeletet húzni a jelenlegi két emeletes
egyesületi házra.
Szarvas evang. város statisztikai adatai
a következők: Szarvason a 31,000 lakosból
26,000 ág. h. evangélikus. Az 1927. évben ke
reszteltetek 592, meghalt 485, házasságot kötöt
tek 221, 16 vegyes, konfirmáltatott 445 gyermek,
úrvacsorát vettek 3558-án, háznál 53. Iskolába
jár 1604 gyermek. Kitért 4, visszajött 5. 1927.
december 31-én az evangélikusok 25,970. Múlt
évben 26,241 volt.
Kétszobás komfortos lakást keresek csekély lelépéssel vagy aranybérrel. IV., Károly-körút 22, III. em. 6,
Telefon : József 454—91.
Elfoglalt anyák figyelmébe ! Német játszódélelőttök
6 éven aluli gyermekek részére. Délelőtt 9— 1-ig: kéz
ügyesség gyakorlása, torna, játszva német tanulás, séta.
Leggondosabb felügyelet. Jelentkezni lehet délelőtt. Aradiutca 62. 111. 1. sz. alatt. Hittestvéreknek kedvezmény.
Gyorsan és jutányosán tanítok minden táncot la
kásomon. Telefon József: 303—86.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szvetenay-utca 8. III. 16.
Használt, jókarban levő irodafelszerelési tárgyak
olcsón eladók VII., Rottenbiller-u. 1. sz. II. emelet 17. sz.
a’att, az Evangélikusok Gazdasági Szövetkezeténél. Meg
tekinthetők hétköznapokon d. e. 9-től déli 2 óráig.

1928. februér 12.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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