
IV. évfolyam 9. szám

Szerkesztik:
K e m é n y  L a jo s

igazgató-lelkész és
Dr. Mikler Károly.

Kiadja a pesti evang. 
magyar egyház. 

Szerkesztésért és kiadásért 
felelős : Dr. Mikler Károly.

Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal :

IV., D eák-tér 4.
Megjelenik

július és augusztus hó ki
vételével mi nden vasárnap. 
Előfizetési ára félévre 2 P. 
Egyes szám ára 10 fillér.

Kísértések.
(Máté ev. IV. 1 — 11.)

őjt első vasárnapjának evan
géliuma a  pusztaságba el
vonult, gondolatai közé mé-» 
lyedt Üdvözítő személyén 
át első böjti teendőnknek az 
önvizsgálatot mutatja. Ha 
még Isten fiának is szük
sége volt arra, hogy ön

magát és céljait átvizsgálja, hogy a  belső 
és külső világ között egyensúlyt hozzon 
létre, mennyire elkerülhetetlen ez minden 
ember szám ára, akár bojt előtt áll, akár 
életének egy-egy próbája elé érkezett.

Ez az önvizsgálat azonban nemcsak 
saját elhatározásunktól függ. Éppen a  
kisértés története mutatja azt, hogy gyak
ran kényszerittetünk reá. És megmutatja 
a kisértés története egyúttal azt is, hogy 
ezt a  kényszerítő szükséget okosan kell 
felhasználnunk és a  győzelem vagy a  
vereség két eshetősége közül önmagun
kon áll, hogy melyiket szerezzük meg.

A kisértés minden embert legelőször 
gyarlóságain keresztül próbál elejteni. 
Nincsen ember, aki mindig ellenállani 
tudna gyengeségeinek, fogyatkozásainak, 
hiszen ha igy volna, akkor már ki is 
irtotta volna ezeket önmagából. Azért 
indul tehát a kisértés legszívesebben 
ezen az oldalon küzdelembe, mert itt 
találja meg leginkább a gyenge pontokat. 
Az ember testi szükségletei és testi élve

zetei azok, melyek tekintetében a leg
nehezebb a lemondás, melyekért minden
napos a fáradozás, melyekkel végleg le
számolni csak kevesek, az egészen igény
telenek, az igazi lelki szegények tudnak.

Még ha itt meg is állja az ember 
a próbát, nehezen bírja a másikat, ahol 
a hiúság, a többiek közül való kiemel
kedés, a nehéz és fáradságos úton való 
siker helyett a vakmerő és bravúros 
cselekedet oiztat könnyű és gyors sikerrel. 
Óh, bizony milyen jó is volna letenni 
a mindennapi munka terheit, a becsü
letes szegénység fáradalmait, a folyton 
újra és újra kivívandó elismerést. . . ezt 
a sóhajtást mindig észreveszi a kisértő 
s megpróbál velük elejteni minket.

Ha azután ezeket a  próbákat meg- 
megálljuk, ha magunk gyarlóságai és e 
világi élet gyarlóságai ellen tudunk áll
hatatosan küzdeni, akkor szembe állítja 
velünk a határtalan gazdagság, a gond
talan élet, a dicsőséges boldogság ra
gyogó képeit. Délibáb az egész és mé
gis foglyul ejti a  sziveket, megmérgezi 
a fantáziát, meggyengiti az akaratot s 
talán akkor vészit el általuk, mikor leg
jobban álmodozunk felőlük.

Vigyázz tehát magadra! Vizsgáld 
magad e böjti napokon s minden vesze
delemmel szemben tekints megbátorodva 
Üdvözítőd kísértéseire és győzedelmeire...

1928. február 26.
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H árom  m egjegyzés.
1. Mikor Serédy Jusztinián hereegprimás 

beiktatási ünnepén első szentbeszédét elmon
dotta az esztergomi bazilikában, igy kezdte: 
„Ebben az ünnepélyes pillanatban, mikor Isten 
jóvoltából és dicsőséges uralkodónk, XI. Pius 
pápa kegyelméből átvettem nagy elődöm örö
két . . stb. . . .  Ez a fogalmazás előttünk igen 
különösen hangzik. Mi megfordítva mondanánk : 
Isten kegyelméből és a pápa jóvoltából. így 
pontosabb és alázatosabb. Mert meg van Írva 
János evangéliuma 15-ik fejezete 20-ik versé
ben : „Em lékezzetek meg am a beszédekről, m e
lyeket én m ondtam  néktek. Nem nagyobb a  
szolga az ő  uránál“ . . .

2. Egyik nagy és katolikus napilapban a 
múlt héten vezércikk jelent meg a római szent
szék és a cseh kormány között a felvidéki kato
likus magyar egyházmegyék rendezésére kötött 
ideiglenes szerződésről. Ehhez a szerződéshez 
bár magyar nemzeti szempontból nagyon is 
volna okunk és jogunk — nem teszünk meg
jegyzést, hanem ezt a katolikus napilapot idéz
zük csupán. Ilyeneket mond: „Ez a római vil
lámcsapás földresujtott bennünket és rettenetes 
Csalódást okozott a magyar katolikus és nemzeti 
társadalomban." „Az apostoli szentszék e leg
újabb diplomáciai mestermüve után, — mondja 
keserves gúnnyal, — joggal feltámad a kérdés 
a magyar katolikus társadalomban i s : vájjon 
időszerű volt-e ezzel a „modus vivendivel" meg
erősíteni a széthullásra Ítélt cseh-szlovák tákol
mányt éppen most, mikor a Rothermere-akció 
nyomán kerekedett revíziós mozgalom a látható 
közelség stádiumába lendítette annak a törté
nelmi hibának jóvátételét, melyet az apostolok 
utóda most, sajnos, megerősített". Végül: „El
könyveljük ezt egyéb szomorú emlékeink közé 
és fájó szívvel gondolunk arra, hogy amikor 
legmélyebbre buktunk, éppen akkor kell nélkü
löznünk a szentszék segítő és pártfogó kezét" . .  .

3. Erezte ezt az új hercegprímás is és 
ezért a pápa megkoronázásának hatodik évfor
dulója alkalmából a Mátyás-templomban tar
tott beszédében a magyarokat igy vigasztalta: 
„Az apostoli szentszék nem teheti meg azt, amit 
ta lá n  szeretne megtenni" . . . Ezzel igazán nin
csen ez a dolog elintézve és a katolicizmus és 
a nacionalizmus nagy problémája megoldva. 
De mondott a prímás ebben a beszédben még 
mást is. Azt mondta, hogy a jogfolytonosság 
következtében Krisztus él és uralkodik a római

püspöki székben. Aki tehát megvallja a pápát, 
az megvallja Krisztust is, aki pedig m egtagadja  
a  pápát és nem engedelm eskedik neki, az  fel
lázad  Krisztus ellen“ (!) Erre az állításra egyetlen 
megjegyzésünk van. Máté ev. X. 32. és Lukács 
ev. XII. 8. verse szerint Krisztus Urunk ezt mon
dotta: „Aki vallást tesz én  ró la m  az emberek 
előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei 
Atyám előtt" . . . Ezt már igazán nem tudjuk 
úgy érteni, hogy Krisztus helyett a pápát kell
jen megváltani!

K é t levél P e stalozzih oz.
„Kapcsolatok Pestalozzi és a budapesti Deák

téri evang. elemi iskola között1' címmel Lahmann 
György, Deák-téri elemi iskolai igazgatónk egy 
tanulmányt írt és adott ki. Ebben a tanulmányá
ban elmondja, hogy evang. iskoláink alapítójának, 
Schedius Lajosnak érdemeit egyházunk és isko
láink hálás kegyelettel már eddig is több ízben 
méltatták, de mint érdekes adatokat fedezte fel 
nyári tanulmányútján a zürichi Pestalozzianumban 
Egger Vilmosnak, elemi iskolánk egykori igazga
tójának egy, valamint Schediusnak két levelét. 
Tanulmányában közli is fordításban mindahárom 
levelet, mint amelyek azt bizonyítják, hogy a pesti 
Deák-téri ev. elemi iskola volt az első Magyar- 
országon, mely mindenben átvette Pestalozzi elveit 
és teljes sikerrel követte is.

A három levél közül kettőt, mint nemcsak 
érdekes, de korjellemzés szempontjából is értékes 
levelet, bemutatunk olvasóinknak. Mindkettőnek 
fényképmásolata iskolánk emlékei közé igtattatott. 
Magyar fordításban így szól:

Pest, Magyarország. 1817. augusztus 24.

Igen tisztelt Uram !
Ama pillanat óta, amidőn az Ön szíves tudó

sítását vettem, az egész emberiségre nézve oly 
fontos műveinek teljes kiadásáról, feltettem magam
ban, hogy elvállalom olyan előfizetők gyűjtését, 
akik a mi vidékünkön e célra megnyerhetők. Evég- 
ből összeköttetésbe léptem a nemes Vay bárónővel, 
aki az Ön személyes ismeretségének örvend és 
engem is figyelmére méltat. Együttes fáradozásaink 
immár odáig vezettek, hogy Önnek máris 50, azaz 
ötven előfizetőről kezeskedhetem, az Ön műveinek 
teljes gyűjteményére. Sietek ezt a hírt most egyelőre 
közölni, mert épp most Olaszországba készülök 
utazni, mely okból körülbelül október végéig távol 
leszek ettől a vidéktől. Ezen idő alatt barátaim 
még tovább fognak érdeklődni a vállalat iránt, én
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pedig remélem, hogy visszaérkezésem után Önnek 
még több előfizetőről számolhatok be, amikor is 
neveiket egyenként, illő módon közölni fogom. 
Emellett a szándékom, amint nyíltan kimondom 
Önnek, mert jóváhagyásáról úgyis biztos vagyok, 
a következő: Néhány jógondolkozásu barátommal 
karöltve két éve hozzáláttam, hogy az itteni evang. 
községi iskolát az Ön alapelvei és célkitűzései 
szerint megszervezzem é s p e d i g  a l e g s z e r e n 
c s é s e b b  e r e d m é n n y e l .  Most szeretném ezt 
az iskolát minél szilárdabb alapokra fektetni és 
az Ön alapját akként biztosítani, hogy ezen intézet 
szervezetét és belső berendezését illetőleg immár 
senkitől se kelljen tartanom.

Amit tehát az Ön irataira előfizetők gyűjtésé
ből remélhető többletet kaphatok, az mind az én 
vezetésem alatt álló iskolának jobb megalapo
zására van szánva, mert ez az i s k o l a  e g é s z  
M a g y a r o r s z á g o n  az e l s ő ,  a m e l y  az  Ön 
m ó d s z e r é t  e l f o g a d t a  é s  o l y  s o k  s z e 
r e n c s é v e l  k ö v e t i .

Bocsássa meg nagyérdemű férfiú, ha én Ön
nek mindezt csak úgy futtában közlöm, de sürgős 
dolgaim vannak. Tehát legott visszatérésem után 
jelenteni fogom Önnek fáradozásaim további ered
ményét. Addig is maradok a legőszintébb nagyra
becsüléssel és ragaszkodással az Ön igaz tisztelője

Schedius Lajos  s. k.
az aesihetika tanéra a kir. egyetemen 

és az itteni evang. hitközség 
iskolájának etüljárója.
tfl

Pest. 1818. január 2.
Mélyen tisztelt Uram!
Csak néhány hete jöttem meg Olaszországból, 

ahová még augusztusban utaztam el. Mihelyt el
intéztem a legsürgősebb ügyeket, melyek a háztól 
való távollétem álatt jócskán felszaporodtak, siettem 
legott a már megindított előfizetést az Ön összes 
müveire tovább szorgalmazni, hogy az előfizetők 
jegyzékét a mondott határidőre beküldhessem. Igen 
köszönöm Önnek a Schmidt úr útján nekem jut
tatott szíves értesitéseket az előfizetési határidő oly 
célszerű meghosszabbítását illetőleg, mely Cotta úr
nak valóban becsületére válik és Önnek valamennyi 
tisztelőjét örömmel töltötte el. Ama félreértések, 
melyek ellen Önnek Svájcban és Németországban 
küzdenie kellett, nálunk egyáltalán nem mutatkoz
tak. Az Ön barátai és tisztelői, akikből erre mi
felénk ugyancsak sok van, az Ön nemes, ember
baráti céljait, úgy látszik, jól felfogják és méltá
nyolják. Ez a tiszta felfogás őket egyúttal képessé 
teszi arra, hogy józan elmével lassanként leküzdjék 
az akadályokat, melyek az embernemesítés eme

nagy müve elé természetesen mindenütt gördülnek.
Megküldöm Önnek most már, igen tisztelt 

uram, még pedig örömmel, a mellékelt jegyzéket, 
mely a Budán és Pesten gyűjtött előfizetők nevét 
tartalmazza, amely gyűjtésben az igazán tiszteletet 
érdemlő és ö n  előtt is ismert Vay bárónő az ő 
egész nemeslelkü tevékenységével ugyancsak ke
zemre járt. Azon előfizetőket, akik a pesti jegyzé
ken a 24. számtól kezdve találhatók, Önnek már 
Egger úr is beküldte az én távollétem alatt és a 
bárónő nevében; én azonban még egyszer mellé
kelem, hogy valamennyi idetartozónak áttekintését 
megkönnyítsem. Pest részére tehát 49 és Buda 
részére 27 példányt Írattak alá, ez összesen 76. 
A neveket lehetőleg tisztán írtam, hogy helyesen 
lenyomathatók legyenek.

Vajha Ön, nagyrabecsült Uram, január 12-én, 
az emberiség annyi barátja egyesült fáradozásának 
láttára, azt az eleven, vigasztaló meggyőződést 
merítené, hogy a jó mag, melyet Ön elvetett, igen 
is mély gyökeret vert és sokkal tovább terjedt, 
semhogy ne mutatkozzanak hamarosan a legszebb 
növények; az Ön fölségesen megkezdett műve 
sokkal jobban van megalapozva, semhogy ne jus
son tökéletes fejlődésre. Ez a derűs meggyőződés 
erősítse és éltesse az Ön korának erejét az emberi 
élet legvégső határáig, hogy még saját maga is 
munkálkodhassék magas céljainak minél szélesebb 
körű megvalósításán.

A legbensőségesebb nagyrabecsüléssel és 
részvéttel kívánja ezt az Ön őszinte tisztelője

Schedius Lajos  s. k.
az aesthetika tanára a kir. egyetemen. 

*

Érdekes megemlíteni, hogy Schediusnak Pesta- 
lozzival való kapcsolatáról a zürichiek sem tudtak 
s e levelekről sem vettek eddig tudomást. Most 
azonban felébredt a figyelmük s kértek egy Sche- 
dius-képet. A testvéregyházak elnöksége el is hatá
rozta, hogy a Deák-téri kis tanácskozó teremben 
lévő Schedius-olajfestményt lemásoltatja a Pesta- 
lozzianum részére s így iskolánk egykori „e!üljáró“- 
jának emléke a Pestalozzi tiszteletére szervezett 
múzeumban is élni fog s ez az eredmény is 
bizonnyal örömére fog válni a buzgó kutatónak.
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Kérelem
mindazokhoz, akik az Egyetemi Lutherszövet- 
ségtől postatakarékpénztári befizetőlapot kaptak.

A kommün bukása után kiadódott a jel
szó, hogy fokozott érdeklődéssel forduljon a 
magyar társadalom jövőnk reménysége : az ifjú
ság felé. Meg is indult az ifjúságot összefogó, 
irányitó és támogató munka. Diákjóléti intézmé
nyek alakultak, mert hogy Ígéretekkel, frázisokkal 
táplálni, ruházni, tandijakat fizetni mégsem lehet.

Mindannyian tudjuk, hogy ebben a mentő- 
és építő akcióban a róm. katholikusok jártak 
elől. — A mi egyházunk is nekifogott ezen ak
ciónak. Nagy lendület, az igénytelenség határain 
is túlmenő tervek, gyönyörű szólások jellemez
ték a megindulást. Megalakult az egyetemi- és 
főiskolai hallgatók Lutherszövetsége.

Nem akarom leírni e szövetség történetét, 
nehogy ezzel is illusztráljam a klasszikus latin 
mondást, mely arról beszél, hogy miként vajúd
nak a hegyek és születnek egerek.

Annyit azonban kénytelen vagyok mégis 
csak elmondani, hogy az elmúlt év őszén hív
tuk az embereket az Egyetemi Luíherszövetség 
feltámasztásához. Az ifjúság eljött, és eljött a 
minden jó és nemesért lelkesedők táborából 
is a  tiszteletre méltók kicsiny serege., Elhang
zottak újból a nagy fogadkozások . . .  És aztán, 
hogy megindult programmszerűen : az akadémiai 
istentiszteletek sorozata, a tiszteletreméltó tábor
ból is alig jöttek hirtmondók. Nem csoda, hogy 
elmaradt az ifjúság is . . Ellenben jöttek a sze
gények és kértek: ebédet, ruhát, meleg szobát, 
tandijat . . . Kaptak nehányan, annyian, a meny
nyit a nagyon kevéssel meg lehetett vigasztalni. .  .

Azt gondoltuk hát, hogy utánozzuk az 
Emericánát, a Diákkongregációt. Talán ezen 
az utón, hátha jóléti intézményeinken segíthetünk. 
Vig estélyt rendeztünk. Fővédnököket, védnö
köket, urakat, hölgyeket kértünk fel. A szívükre, 
a megértésre apelláltunk, mert hiszünk hazánk 
feltámadásában . . . Nem kértünk még csak 
annyit sem, mint a mennyibe egy színházi jegy 
kerül. Csak annyit, a mennyiért a mozi muto
gatja ostoba képsorozatait . . . Hátha! ? . . .

Kénytelen vagyok most, hogy estélyünk 
is elmúlt, a bizonyára feledékenységből vagy 
más tiszteletreméltó okból nem honorált csekk
lapunkra, azaz inkább Egyetemi Lutherszövet- 
ségünk diákjóléti intézményére felhívni hittest
véreink figyelmét — az Isten nevében. Teszem 
pedig azzal, hogy merek még hivatkozni a 
galatai levél azon intésére: „egymásnak terhét 
hordozzátok ! Dr. Kirchknopf Gusztáv.

Böjt minden vasárnapján úrvacsora-osztás lesz 
a Deák-téri templomban.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. február 26-án :

H e l y
Óra

délelőtt
délutén

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (m ag y ar) n Dr. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar) 6 dr. Kirchknopf Gusztáv
Fasor (ifjúsági) 10 Wiczián Dezső
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) 5 —
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Johnson Gisle
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 11 Véczi János
Horthy Mik!ós-út 27. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál.
Március hó 4-én a Deák-téri templomban Sólyom 

Jenő, a fasori templomban Késmárszky Lajos, a tisztviselő 
telepi templomban Majba Vilmos prédikál.

Egyházi adózás. Múlt számunkban közöl
tük az egyházi adó kivetésére szolgáló osztályo
kat, valamint pénzbeszedőink beosztását is. 
Kérjük híveinket, hogy amennyiben még hátra
lékuk volna, elsősorban azokat, de most már 
ez évi adójukat is kiegyenlíteni szíveskedjenek.

Felnőttek konfirmálása. Ez évben is a 
Deák-téri és fasori lelkészi hivatalok külön órá
kat adnak olyan felnőtt evangélikusok részére, 
akik annak idején bármily okból elmulasztották 
a konfirmációt. Jelentkezéseket a lelkészi hiva
talokban, de istentiszteletek alkalmával is elfo
gadunk.

Ezüstlakodalom- F. hó f7-én ünnepelte 
Broschko G. A. esperes házasságának 25-ik 
évfordulóját. Ez alkalomból őt és nejét a né
met egyházközség tagjai, a papnék egyesülete, 
valamint egyházi körök szeretettel üdvözölték!

A Deák-téri Luther-Szövetség f. hó 24-én 
megkezdte böjti előadás-sorozatát. „A keresztyén 
igazság golgotajárása“ címen összesen hat elő
adást tart a Szövetség minden pénteken d. u. 
6 órai kezdettel. Előadásokat vállaltak: Bereczky 
Sándor, dr. Koch, dr. Szigethy főgimnáziumi-, 
dr. Kovács Sándor és dr. Mikler Károly egye
temi tanár urak. Március 2-án d. u. az őskeresz
tyének szenvedéseiről szól az előadó. Kérjük 
a minél számosabb és a nagyon pontos meg
jelenést.

A Lutheránia hangversenye. A pesti ma
gyar egyház Deák-téri lelkészi körzete feltámasz
totta másfél évvel ezelőtt a „Lutheránia" ének
kart. Karmester, énekesek azóta a maguk részé
ről megtettek mindent, hogy templomi áhítatunkat
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önzetlenül szolgálják. Tisztviselők, tagok heten- 
kint 2—3 estéjüket is rászánják a próbákra. 
Jönnek-mennek mindig a maguk pénzén. És az 
énekkar ma már nélkülözhetetlen tényezője lett 
liturgiánknak. Miközben a Lutheránia ide fel
vergődött, ismételten pártoló tagokat keresett és 
talált is annyit, hogy két kéznek tíz ujja azok 
elszámlálására sok lett. De mert kiadások 
mégis csak vannak, t. i. kottaanyag nélkül nem 
lehet énekelni és mert lehetetlen azt követelni, 
hogy az énekkari tagok még ezt az anyagot is 
a  saját pénzükkel szerezzék be továbbra is, 
a  Lutheránia elhatározta, hogy egy utolsó kí
sérletet tesz fenntarthatása érdekében. Március 
hó 3-án, szom baton, este félnyolcórai kezdettel, 
hangversenyt rendez a Deák-téri iskolák dísz
termében. Ezen a bevezető előadást főtiszte
lendő Püspök urunk, Raffay Sándor dr. vállalta. 
Bemutatásra kerülnek reform, előtti szerzemé
nyek és az azutáni kornak régi és új, kül- és 
belföldi mesterek műveinek szerzeményei. Ha 
a Lutheránia produkciói ellen esetleg kifogást 
is emelhet a kritika, bizonyos, hogy a műsorba 
a  kar beleviszi a dilettánsnak minden jóindu
latát és tudásét. — Megérdemli a támogatást! 
E célból mindenkit elvárunk. Műsor megváltás 
címen 2 pengőt kér az énekkar. Aki 3 pengővel 
váltja meg a műsort, pártoló taggá válik. Nem 
szerénytelen az a kérés sem, mely túlfizetésekre 
vár és azokat előre is hálásan köszöni.

A Deák-téri templom családi hírei. 
K eresztelés: Schulcz Ilona, Szabó Imre Gyula, 
Melis Pál Gyula. E sketés: Molnár Ödön rk.— 
Lippner Gizella ev., Ivancsics Jenő rk.—Horváth 
Olga ev.. Greschó János ev.—Kuthy Aranka 
rk. Tem etés: özv. Lőrincz Mihályné sz. Nagy 
Lídia 70 éves (IX., Lónyay-u. 40.), Institórisz 
Antal 5 napos (Vili., Üllői-út 78a), Kronesz 
Ferencné sz. Martiny Róza 70 éves (VIII., Baross- 
utca 105.), Malomhegyi Istvánná sz. Szelényi 
Berta 74 éves (Andrássy-út 28.), özv. Misnay 
Jenőné sz. Gassner Anna 46 éves (Rákoshegy), 
id. Szabó Lajos 85 éves (VII., Klauzál-tér 2.). 
A d om án y : N. N. szabad rendelkezésre 50 P, 
Szabó Lajos szegényeknek 10 P, néhai Kronesz 
Ferencné — végső akarata szerint — szegé
nyeknek 200 P, diákmenzának 100 P.

A Protestáns Nőszövetség f. évi október 
hónap folyamán rendezi V. Országos Nőimunka 
Kiállítását. Kiállítók már mostantól kezdve je 
lentkezhetnek : Írásban bármikor, személyesen 
minden szerdán d. e. 10—2 óráig a VIII., Üllői- 
ut 24. sz. a. irodában.**

Az angyalföldi Luther-Szövetség folyó hó 
26-án, vasárnap d. u. 5 órakor, a VI., Váci-út 
61. sz. elemi leányiskola tornatermében vallásos 
estélyt tart. Gregersen Lujza a Protestáns Nő
szövetség titkára: „A nő hivatása a gyülekezeti 
és egyházi életben “ c. előadásán kívül lesznek 
ének-, zeneszámok és szavalatok. Mindenkit 
szeretettel hívunk.

Ifjúsági vallásos-est a  Simor-u. 35. sz. a. 
evang. templomban. Febr. hó 26-án vasárnap 
d. u. 5 órakor tartanak a tisztviselőtelepi főgim
náziumi, — a Simor-u. polgári leányiskolái, — 
az elnök-u. polgári fiúiskolái növendékek kultúr
estet, amelyre az ifjúságot szerető egyháztagjain
kat tisztelettel meghívjuk.

Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
1928. febr. 28-án ülést tart. Műsora: 1. Ravasz 
László megnyitó beszéde. 2. Karénekek a pro
testáns zene nagy századából: Johannes Eccard 
(1553— 1611) Mária megy a szent hegyre. (Simeon 
éneke.) Johann Rosenmüller (1620— 1684.) Búcsút 
mondok e világnak. Johann Hermann Schein 
(1586— 1630.) A XVII. zsoltár. Énekli a Goudi- 
mel énekkar. Karnagy: Lajtha László. 3. Re-
ményik Sándor: Ne szóljatok ........... Istenem**.
Anonyma. Ki tudja? . . . Műsor után az osz
tály zárt ülést tart.

Meghívó. A „Fébé“ Ev. Diakonissza Nőegylet 
f. 1928. év Böjtjének első öt vasárnapján „Fáj
dalmainkat hordozá** (Ézsaiás 53. rész, 4.) címmel 
evangélizáló előadás-sorozatot tart a következő 
sorrendben : Febr. 26-án : A Pásztor szenvedése. 
Márc. 4-én : A Mester szenvedése. Mdrc. 11-én : 
Az Orvos szenvedése. Márc. 18-án: A Király 
szenvedése. Márc. 25-én : A Bárány szenvedése.

A N a g y h é t  öt első napján, tehát április 1-től, 
virágyasárnapjától kezdődőleg: „Jászoltól a Golgothéig" 
címmel külön összejövetelek lesznek, melyeken az előadá
sokat Vargha Gyuléné úrnő, a „Fébé“ választmányi tagja 
fogja tartani.

Az összejövetelek, melyeknek programja biblia
magyarázattal, ének-, zeneszámokkal s szavalatokkal bő
vül. minden alkalommal ..az Egyetemes Evang. Egyház 
imatermében (Budapest, Üllői-út 24. 11. emelet, feljárat 
az udvarból) lesznek. Kezdet vasárnapokon d. u. 5 óra. 
A nagyhéten hétfőtől—csütörtökig terjedő négy napon este 
fél 7 óra. Az összejöveteleken mindenkit szeretettel lát 
az Egyesület Vezetősége.

Szív- és érbeteg-állomás létesült a vas
utcai dr. Pajor Sanatoriumban, a legmoder
nebb vizsgálókészülékekkel (Elektrocardiograph). 
Ugyanitt szívbetegek részére pihenő- és erősitő- 
kúrák, szénsavas fürdők, fenyőfürdők, viz- 
kúrák, Zander stb. bennlakók és bejárók ré
szére. A teljes ellátás napidija 12 pengőnél 
kezdődik.
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A III. kér. Ev. Nőegyesület febr. 11-én, 
szeretetvendégséget rendezett. A műsor egyes pont
jai közül ki kell emelnünk Mohr Henrik előadását, 
melyben az örömről szólott, reámutatván arra, hogy 
az igazig tiszta, boldog örömnek a forrását egye
dül az Úrnál találjuk meg. Vittek Kató saját szer
zeményű költeményét szavalta el. Schrőder Emma 
és ifj. Mohr Henrik, Silbernagel Jolán és Silber- 
mann Emma párjelenetükkel, dr. Lázár Ottó és 
leánya szép zeneszámokkal gyönyörködtették a 
közönséget. Az estnek kedves vendége volt Reiter 
János művész, aki bámulalos kézügyességi mutat
ványaival valósággal magával ragadta a közönsé
get. A tiszta jövedelem 100 pengőt eredményezett, 
mely az egyesület nemes céljait szolgálja.

A „Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület" 
1928. évi február hó 12-én az I. Horthy Miklós-út 
27. sz. a. iskola tornatermében Kultur-délutánt tar
tott. A műsor legkiemelkedőbb pontja dr. Bán 
Aladár tanár előadása volt: Szabad Finnország 
címen. Sebestyén Andorné finn dalokat énekelt 
kedves közvetlenséggel. A műsor többi számait 
közének, imádság és szavalatok tették.

A Pesti Luther Szövetség cserkész- 
csapata február 5-én jól sikerült ünnepély lélek- 
üditő hangulatában részesítette a Deáktéri termet 
egészen megtöltő közönséget. A szülők, érdek
lődők és cserkésztestvérek megértéssel és együtt
érzéssel látták meg — még a vidám program 
mögött is — azt a komoly törekvést, amelyet 
a Deáktéri csapat ötéves története mutat. De 
még nagyobb áldás volt az ünnepély magára 
a csapatra nézve; nemcsak azért, mert kb. 
160 pengő tiszta jövedelme volt, hanem azért 
is, mert a tapasztalt érdeklődés és támogatás 
még nagyobb munkálkodásra kötelezi el.

Az evangélikus országos ifjúsági munka 
hírei. K iskőrös: A Kiskőrösi Evangélikus Ifjú
sági Egyesület amellett, hogy nagyban készült 
a január hó 27-én tartott színi előadására, a 
KIÉ négyes programja szerinti munkát is foko
zottabb mértékben elmélyítette s több, eddig 
kellőképpen fel nem karolt ágában is kiépítette. 
Új munkaterve szerint most már a hétnek 4—5 
napján gyűlnek össze az egyesület tagjai s ez 
alkalmakkor a mindig ének s imával kezdődő 
s végződő összejöveteleken irodalomról, egész
ségtani tudnivalókról, gazdaságtani ismeretekről 
folynak az előadások. Van azután szavalatra 
való előkészítés, hogy így mindenkor készen 
álljon az egyesület ünnepélyek rendezésére, 
továbbá egyházi énektanítás, filmismeretterjesztő 
előadás és bibliaolvasó-estély. Az egyesület 
vezetői közül többen tevékeny részt vesznek a 
vasárnapi iskolai munkában is. Február hónap
ban nagyobbszabású vallásos estélyt fognak 
rendezni, amely alkalommal az.országos titkárt 
is meghívják előadás tartására. Örömmel tapasz
talható az egyesület mozgékonyabbá váló éle
tében, hogy az ózdi első evangélikus országos 
ifjúsági konferencián elhintett magvak mennyire 
jó termőtalajra találtak az ott jelenlevő kiskőrö
siek szivében.

Családi tragédián átment, két kis fiúval itt maradt 
ev. rajztanár, gimnáziumi és keresk. érettségivel, irodai 
vagy könnyebb testi munkát vállal és keres. Bővebbet a 
fasori lelkészi hivatalban. T. 296-16.

Kétszobás komfortos lakást keresek csekély lelé- 
péssel vagy aranybérrel. IV., Kéroly-körút 22, 111. em. 6, 
Telefon : József 454—91.

Elfoglalt anyák figyelmébe 1 Német játszódélelőttök 
6 éven aluli gyermekek részére. Délelőtt 9—1-ig: kéz
ügyesség gyakorlása, torna, játszva német tanulás, séta. 
Leggondosabb felügyelet. Jelentkezni lehet délelőtt. Aradi- 
utca 62. 111. 1. sz. alatt. Hiftestvéreknek kedvezmény.

Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime: Lechner Józsefné, IX., Szve- 
tenay-utca 8. III. 16.

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.

Bejáró főzőnőnek ajánlkozik jó bizonyítványokkal, 
Dubay Jenőné. VII., Nefelejts utca 30. 1. 13.
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„Fébé" Evangélikus Diakonissza Anyahézi; Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: . Fekete Géza
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