
V-ik évfolyam 18. szám 1929. évi május hó 5Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST. IV.. DEÁK-TÉR 4. Megjelenik július és augusztus hó kivételével minden vasárnap. — Előfizetési ára félévre 2 P. Egyes szám ára 10 fillér.
K érje te k  és a d a tik . . .János ev. XV I. 23—27.z a bíztatás a földi em bernek olyan jóleső. Szívesen hallja , hogy kérhet és kérése teljesülni fog. Ú gyis tele van  az élete kérésekkel és k íván ságokkal. Szinte el se tudná mind-m ind egyszerre m ondani, holnap újra eszébe ju tn a ,m é g  valam i.Á m  a mi Üdvözítőnk nem e világi élet gondjai és szükségletei felé nézett akkor, m időn tanítványait és híveit így bíztatta kéréseik elm ondására. Földi életünket is jól ismerő szem ei az örök élet igaz örömei felé tekintettek és nem a m úlandó s földhöz kötött kérések és igények, hanem  ez örökkévaló erők és erények megnyerésére gondolt. Ezeket értette akkor, mikor ez evangélium ban így szólt: „am it csak  kérni fogtok az én Atyám tól az én nevem ben, m egadja néktek. . . . Kérjetek és m egkapjátok, hogy a  ti örömetek teljes legyen . . . “ B izony ez a  teljes öröm nem földi öröm. Itt a  fény és az árnyék, az öröm és a bánat, a  remény és a  csalódás egym ás egyensúlyából él, el sem lehet egym ás nélkül s e kettőnek a változásai képezik a  leghatalm asabb és legbölcsebb nevelő eszközt a  mi A tyánk kezében. M ink ugyan sokszor nem tudjuk m egérteni, de m ég többször nem  is akarjuk

megérteni öröm eink, jósorunk, egészségünk, család i boldogságunk elfogyatko- zásait és m egváltozásait s kéréseink mindig ezek m egm aradására és növekedésére irányulnak, de a  mi jó  A tyán k tudja, hogy mi szolgál igazán javu nkra s nem ad m eg és nem tart m eg semmit .a b b ó l, ami kárunkra lenne.Felnőtt keresztyéneknek élettapasztalataikból is tudni kellene már ezt. De e héten a  felnőtt keresztyének közé fogadjuk megint a  konfirm ációra érett gyerm ekeinket s nekik is átadhatjuk konfirm ációi örömül és bíztatáséi az Üdvözítő am az ígéretét, hogy amit lelki fejlődés, tökéletesedés, job b u lás, tiszta és nem es földi élet, valam int örök életünk érdekében kérünk az A tyától, azt mind m egadja nékünk s meg fogja adni nékik is. M egad ja  pedig azért, mert „a z  A tya szeret titeket, m ivelhogy ti szerettetek engem  és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem k i.“ Bizony boldog áz a  gyerm ek, aki e hittel és ezért a hitért az örökkévaló m ennyei A tyán ak  a  sze- retetével indulhat földi életének. Ezt a hitet s az ezért járó szeretetet tanulják el a  felnőtt keresztyének hívő gyerm ekeiktől, hogy a  „teljes öröm “ lehessen osztályrészük. M indenki m egtalálhatja ezt a  teljes örömöt eb b en : „a z  A ty a  szeret titeket . .

Szerkesztik: KEMÉNY LAJOS gazgató-lelkész és Dr. MIKLER KÁROLY. Kiadja a pesti evangélikus magyar egyház. — A szerkesztésért és kiadásért felelős : Dr. MIKLER KÁROLY.
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Jelent és
az 1 9 2 8 -ik  egyh ázi esztendőről.Midőn egyházközségünk 1928. évi életéről szóló jelentésünket előterjesztjük s az elmúlt esztendő egyházi eseményein végigtekintünk, keresvén a maradandót s okulván mindabból, ami továbbfejlesztésre alkalmatlan volt, ha az elmúlt idő evangéliumi jellemző szavát akarjuk megtalálni, János evangéliuma 16. részére nyitunk, ahol az Üdvözítő így szól Péterhez: „E  világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok: én meggyőztem a világot! . .Nehéz esztendők járnak a magyar evangélikusok felett. Nem változik, folytonos és állhatatos reménykedéseink dacára sem, nemzeti életünk felett az emberi igazságtalanság, mely annyi tömérdek keserűséget hozott hazánkra, veszedelmesen meggyengítette evangéliumi anyaszentegyházunkat s tehetetlenségre és szegénységre ítélte a megmaradt részeket. Számban kevesebben, szegénységben megsokasodottan állunk nemzeti és egyházi feladataink előtt. Az állam távolról sem segít úgy, ahogyan öntestének ezt az egyik részét saját érdekében is segítenie kellene, megromlott és még eléggé mindig nem egyensúlyozott világ megnövekedett feladatai várnak reánk. Hűtlenek lennénk nemcsak hagyományainkhoz és múltunkhoz, de evangéliumi hitünkhöz is, ha csüggedve mondanánk mindezt. Nekünk a csüggedést ismerni nem szabad: hivatásunk a bátor küzdés, mely önmagán kívül Isten segítségére bizton támaszkodik. Ha azonban végignézünk azon a mindnyíitabb róm kath. kultúrpolitikán, mely mellett újabb feladatot vállalni csaknem lehetetlen, a régi pozíciókat megőrizni pedig folytonos őrködést jelent vezetőinknek, — ha másrészt végignézünk a róm. kath. egyház minden nyilatkozatban lojálisán testvéries, de minden cselekedetben határozottan ellenséges magatartásán, — ha sorbavesszük a folyton megismétlődő zászlóavatási afférokat, a vegyes házasságok békéjét bűnösen bontogató róm. kath. megítélést, — püspökeink és világi vezéreink gúnyos kicsinyítéseit, a Mortalium animos kezdetű bulla hivatalos kijelentését arra nézve, hogy csak olyan keresztyén egység képzelhető el, melyben a protestánsok minden tekintetben engedelmesen hajtanak fejet Róma, mint az egyedül üdvözítő egyház megtestesítője előtt, — akkor bizony úgy kell éreznünk, hogy a János evangéliumában lévő krisztusi jövendölés teljesedik megint rajtunk: e világon nyomorúságotok lészen . . .Vegyük még ehez azt a szószerinti nyomorúságot, mely lelkészi hivatalaink ajtajait szüntelenül kopogtatja, emberbaráti és magyar testvén könyörületességet is jogosan kérve más vallású szegények számára is, — vegyük tehát hozzá azt a lehangoló tehetetlenséget, mely nem bír igazán segíteni a zörgetők legnagyobb részén, legfeljebb csak pillanatnyilag, — akkor bizony közegyházunk elmúlt esztendeje alatt, állami és felekezetközi helyzetünkben, szegényeink nyomorának a láttán gyakorta kellett reményt és erőt meríteni az Üdvö

zítö szavából: Bízzatok, én meggyőztem a világot!. . .Evangéliumi reménységgel nézünk azonban e nehéz esztendőinkben is jövendőnk elé. A ke- resztyénség egységének elvetett magvai ki fognak kelni és százszoros magvakat fognak hozni, az evangélium dicsőségére egyesítvén az összes keresztyéneket akkor is, ha egyelőre a római katho- licizmus ki is vonja magát, — közelebbről pedig elkerülhetetlennek látjuk azt, hogy a budapesti evangélikus egyházak is kezdjék meg az egymáshoz való közeledést, hogy a Székesfővárosban élő 45 ezer evangélikus ne hat felé darabolva, hanem szervezetileg egyesítve együttesen használhassa erőit. Mennyivel könnyebb volna akkor a közös feladatoknak, melyek a belmisszió, a Cura pasto- rális, a vallástanítás, a kórházgondozás, a szegények támogatása, szeretetházak felállítása terén várnak a fővárosi evangélikus egyházakra, együttesen, közös erővel és kielégítőbben megoldani.Egyházközségünknek a német egyházzal közösen fenntartott tanintézetei, névszerint a Deáktéri elemi és polgári iskola, a leánykollégium és a fasori gimnázium az elmúlt évben is zavartalanul végezték nevelő munkájukat s megőrizték mindannyian azt a jó hírnevet, melyet hasonló intézetek között birnak. így fasori gimnáziumunk az eddigi tanulmányi versenyek összesített eredménye alapján az ország középiskolái között most is az első helyen áll, amit örömmel örökítünk meg évi jelentésünkben is. A gimnáziummal kapcsolatosan két év előtt megszervezett internátus a Damjanich-u. 28/b sz. a^örvendet^ei^ováW3k:|-, lődik, most már el is foglalta a megnagyobbított és kertre néző épületrészt.Ugyanígy tovább fejlődött ez évben is a német egyházzal szintén közösen fenntartott leány- kollégium, melynek az idei iskolai évben immár I., II,, V. és VI. osztályai működtek. Külön megemlítendő, hogy az V-be 82 tanuló jelentkezvén, két osztályt kellett nyitnunk. A beírt tanulók létszáma a négy kollégiumi, a megmaradt és jövőben átalakuló két polgári és egy továbbképző osztályban 316 volt, ebből evangélikus 147, más protestáns 70, tehát összesen protestáns 217, katholikus 68, izraelita 31 ; reméljük, hogy evangélikus családjaink jövőben még nagyobb számban keresik fel ez iskolánkat, melynek tanulói legnagyobbrészt a művelt középosztályból kerülnek ki, s melynek érettségije az összes főiskolákra
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1929. május 5 e v a n g é l i k u s  c s a l á d i  l a p 3és különböző életpályákra képesít. Sajnos, még mindig két helyen: a Deák-téri régi épületben (hol az alsó osztályok) s a Veres Pálné-utcai bérelt épületben (hol a fdső osztályok vannak) kell a tanításnak folynia, mert az épület kérdését még nem sikerfiit Megoldani; a Veres Pálné-utcai épületben van a 64 növendéket befogadó bennlakás, 
■ iljM I atsantae a Deák-téren levő osztályokba s s_—ív ; * e.-: Hasonlóképpen megoldásra Tár anéf i  asári áilások kérdése, mivel ez idő 

i  kotoég-.umnak csak igazgatója van, ren- 
öes m á n  - ".csenek, s a polgári iskola derék m a in  mellett jeles óraadók látják el a tanítást; -  ...ben a kultuszkormánynál a lépésekn e r e :e : :e k . Reméljük, hogy e legfontosabb nén i  i i z i <  elmúlván, az iskola a nyugodt fejlödés- n~ tovább fog haladni. Megemlítjük, hogy jövőre mar III. és VII. osztálya is megnyílik. (Folytatjuk)

A p r o te s ta n tiz m u s  világ*- 
2) h e ly z e te .A mai világprotestántizmus lelkében elevenen él a múlt évi jeruzsálemi konferencia. Arra nemcsak az európai és a missziói területek képviselői küldettek ki, hanem a világ valamennyi keresztyén és nem keresztyén vallásos közössége képviseltette magát a katholicizmust kivéve. A világ betegsége a legellentétesebb meggyőződésű embereket is közel hozza egymáshoz. E gyűlésen arról tárgyaltak, hogy mit tehet a hit és a vallásos ember a beteg világ megmentése érdekében. Amikor a tárgyaló felek leültek egymás mellé, a protestántizmus liberálizmusa nem azt állapította meg, hogy a keresztyénség evangéliumi formája az egyetlen út, amelyen át az üdvösség- kez el lehet jutni, hanem kereste általában a vallásos lelkületet és ott azt találta meg, hogy a nem keresztyén emberekben is van erkölcsi és vallási érték, amelyek alkalmasak arra, hogy az adott viszonyok között a népet életképessé tegyék. Ebben a megállapításában hű maradt önmagához s a régi reformációi gondolatot juttatta diadalra: nincs egyedül és kizárólag üdvözítő egyház, hanem -indennél fontosabb az egyéni hitélet szépsége. C lyan a vallásos vagy hitbeli élet, mint valami szép virág, amelynek az értéke és szépsége csak ecdig hat, amíg gondozzák és ápolják s ha ez ei,marad, vagy rossz irányban halad, akkor annak el kell száradnia, csenevészednie és életképtelenné válik teljesen. A protestántizmus türelmessége meg- Lmana azt. amit a világ eddig nem akart látni s i missziói munkája a kertész oltó munkájához fog hasonlítani. Ha ezt a tapasztalatot sike- " - 3  U' éleményébe átplántálni, akkor a - ,  . -mává tétele egy nagy lépéssel haladt e l: re rs ẑ emberiség összetartozandósága és kölcsönös megbecsülése gátat vet minden barbár szándékú hódító politikának és emberségessé teszi mindenkinek az éle'ét s szankcionálja Isten teremtő munkáját. A világ dolgai között mindennek meg van a rendeltetése.

Ez a jeruzsálemi konferencia előfutárja volt a prágai konferenciának, amelyen az európai egyházak jóbaráti szövetsége arról tárgyalt, hogy mi képen lehetne megakadályozni a nemzetek egymás közötti háborúskodását s a tárgyalások folyamán a politikailag egymástól nagyon távolálló nemzetek papi emberei olyan őszintén mutattak rá a múlt hibáira, hogy azokból a jövő embere föltétlenül okulni fog.A minden jelenségre való figyelem jellemzi a mai protestántizmus életét s a szellemi és kul- túrális élet sülyedésére is ráirányította figyelmét. Amikor meglátta azt, hogy Európában haldokol a könyv, megérezte azt, hogy neki ezen a téren is el kell végezni a kötelességét. Először megállapította azt, hogy a mai könyvirodalomban csak hónapokig élő könyvek hatnak s azután megalapozta azt a programmját, hogy meg kell teremteni azt az idealizmust, amelyik a jó irodalmi és tudományos termékeknek hűséges és kedves olvasója lesz. Átértékelést akar végeztetni abból a célból, hogy mi az igazán jó könyv. Ma amikor ez a kérdés elhangzik, akkor az olvasók körében egy meglehetősen helytelen válasz születik meg s ez igazolja valójában a könyv krízisét. Érdekes azonban az, hogy a mai szellemi élet is tudatára ébredt annak, hogy minden szellemi munkásság a keresztyénség szellemében és védelmében végezhető s a jövőt másképen elgondolni nem lehet csak úgy, hogy a protestántizmus támogatásával kell megalapozni a jelent. Egy darab középkor tér ebben a gondolatban vissza, amikor minden szellemi működés a theológia vazallusa volt, a különbség azonban az, hogy akkor az egyház hatalma kényszerítette ezt ki, ma pedig a kultúra kéri a keresztyénséget arra, hogy legyen patrónusa.Amikor a mai protestántizmus a szellemi és szociális élet minden jelenségét figyelemmel kíséri, nem felejtkezik meg kifejezetten egyházi programm- járól sem s a missziói területeken az egységes hadvezetés fegyvereivel dolgozik. így pl. Afrikában, mintha az valami nagy hadiszintér volna az egész világrészt átkaroló misszió felvonuló és építő munkásságot végez s minden remény meg van arra, hogy tökéletes győzelmekről lehet rövidesen beszámolni. Innen tovább indulva érintkezik a protestántizmus a modern s vallástalanná lett mohamedánizmussal, amely sohasem volt olyan barátságos a protestántizmussal szemben, mint épen napjainkban s várja ide is az evangéliumi hírvivőket. S Kelet határán felfelé indulva a görög egyházak keresztyénsége mind barátokul ajánlkozik, a mi különleges felszólításunk nélkül is. így egy athéni egyetemi tanár írja a Le Messager d’Athenes c. lapban, hogy a katholicizmussal való egyesülés lehetőségei a Kvirinál és Vatikán kibé-
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A  fa s o r i  le lk é sz ! h iv a ta l m á ju s  
1 -tő l V I I . ,  D a m ja n ic h -i i .  3 8 |b.
fö ld szin t 1. sz. — T e le fo n : J.  335—9 3 .külése óta teljesen lehetetlenné vált. Bebizonyosodott, hogy Róma monarchia akar lenni, absolut uralkodó és centrálisztikus törekvései nem egyeztethetők össze a görög keleti egyházak demokratikus, apostoli jellegű és evangéliumi lelkületű egyházaival. Ez a cikk válasz akart lenni Róma intézkedéseire, de egyúttal aranyhíd is az európai protestántizmus felé, hangsúlyozván azt, hogy az alapelvekben azonos meggyőződésűek vagyunk. Hogy ez mennyire komoly vágyódás, bizonyítja ezt az, hogy az oláh egyházak lefordítatták az Újszövetséget s Luther kis kátéja ebben az évben jelent meg először Galicia és Ukrajna nemzeti nyelvén a nép kívánságára. Keletnek ezen a határvidékein a protestántizmus szelleme hódít. Ez a munkásság abban vehető észre, hogy nemcsak tanbeli átalakulás vehető észre rajtuk, hanem szervezkedésükben is hozzánk idomulnak s ha az előjelek nem csalnak, az a nemes törekvés vezeti őket, hogy megtisztult vallási fogalmakban meggazdagodva magukra vállalják a vörös kelet krisztiánizálását.Mind e jelenségek és tények dacára beszélnek európai vallás és kulturális krízisekről. Volt már krízis s már átesett Európa a legnagyobb szellemi válságán. Ma már ott tartunk, hogy a lelki revízió kérdése a főtétel. Egyik nagyhírű tudósunk mondja azt (Das Ev. Deutschland 1929. III. 29. száma), hogy minden bajnak a főforrása abban rejlik, hogy a világ elfelejtette Luther szellemi hagyatékának a legfontosabb tételét: Hogyan jutok el az üdvösségre? — Ha ezt a kérdést a mai kor szemüvegén keresztül nézem s ha azt látom, hogy idetendál a protestántizmus minden törekvése, akkor jogos az az optimizmus, amely azt vallja és hiszi, hogy a protestántizmus megújulásának és nagy hatalommálételének időiben élünk. Dr. Gaudy L.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE1929. május 5-én :
H e l y Óra

d é l e l ő t t
d é lu t á n

Lelkész neve
Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.Deák-tér (magyar) n v. Kendeh-Kirchknopf G.Deák-tér (magyar) 6 W olf LajosFasor (ifjúsági) 10 Bereczky SándorFasor 11 Kemény LajosFasor 4 Késmárszky LajosFasor (német) — —Kőbánya 9 Majba VilmosSimor-utca 35. 11 Pap FerencRákóczi-út 57. 10 Morhács MártonGyarmat-utca 14. fél 11 Késmárszky LajosÜllői-út 24. 10 Algőver AndorVáci-út 61. 10 Rimár JenőAbonyi-u. 21. 11 Veress JenőBécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi MátyásZichy-utca 7. 11 Mohr HenrikLenke-út 56. 11 Szabó AladárBudafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.Május hó 12-én a Deák-téri templomban W olf Lajos, a fasori templomban dr. Gaudy László, a kőbányai templomban Majba Vilmos'prédikál.Áldozócsütörtöki istentiszteletek. Május9-én áldozócsütörtökön a délelőtti istentiszteleteken a Deák-téri templomban v. dr. Kendeh-K. Gusztáv, a fasoriban Kemény Lajos, a kőbányai templomban Hudák János, a Simor-utcai imaházban Majba Vilmos, az Üllői-úti imaházban Szuchovszky Gyula és a Gyarmat-u. imaházban Ruttkay M. Gyula prédikál.K onfirm áció. A  fasori templomhoz tartozó gyermekeink konfirmáció vizsgája május 8-án szerdán d. u. 5 órakor lesz a fasori templomban, konfirmációi ünnepélyes istentiszteleten való felvételük és első úrvacsorájuk pedig május 9-én, Áldozócsütörtökön d. e. 11 órakor. Ugyancsak a fasori templomban lesz az angyalföldi konfirmációs növendékek felvétele Á ldozócsütörtökön d. e. Vg 10 órakor A  tisztviselőtelepi konfirmációs növendékek felvétele az egyházba Áldozócsütörtökön d. e. 10 órakor a Simor-u. imaházban, a Kőbányaiaké május 12-én vasárnap d. e. 8. órakor. A  Deák-téri templom növendékeinek konfirmációja május 20-án Pünkösd hétfőjén d. e. 11 órakor lesz.



1929. méjus 5 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 5

A n n a Főhercegasszony a Deák-téri cserkészleány csapatnál. Április hó 19-én délután lálogatta meg Anna főhercegasszony az 50. sz. cserkészieár.y c s a :a :: :  Jeék-téri otthonában. 
Lindenmeyer Antónia az Országos Cserkészleány Szövetség kíséretében. A  csapat tagjaizenével és játékkal mutatkoztak be a Fenségei - - : • - -z rredenta játékban kedvesk ő zv efeö ée ae l e:: részt maga a Főhercegnő is -  Fenséges asszonynak nagyon tetszett az atfknai a rerc és fegyelem, mely a csapatban ■ a  '.i - Különösen megdicsérte a sok szépftn a sr . Es.íonatot, melyben ma oly ritkán lehet gr»í - - : nni. Utána Raffay Sándor püspök és-r  ? ar cégül látták a Fenséges asszonyt,íeyer Antóniát és a hölgybizottság je- enie\ : tagjait s egyidejűleg a csapatot is meg- endégelték az otthonban.

Meghívó. A  fasori gimnázium, Deák-téri leánykollégium és vallástanári testület tagjai, az ez évben megjelent Ifjú Evek c. evangélikus ifjúsági lap javára 1929. május hó 6-án este 6 órakor a Deák-téri díszteremben műsoros estélyt rendeznek. Ezen az estén D. Raffay Sándor püspök mond megnyitót. Schöpflin Aladár író Ifjúság és irodalom címen előadást tart, Zalánfy Aladár zeneakadémiai tanár harmónium darabokat ad elő. Zenekari számokkal szerepel a fasori gimnázium zenekara Oppel Imre tanár vezénylésével és a budai Luther-Szövetség énekkara Mikus-Csák István karnagy vezényletével egyházi és műdalokat mutat be. Egyházunk minden tagját szeretettel hívjuk meg erre az estélyre. Ez egyfelől zászlóbontás a legszentebb ügy, az evang. ifjúság érdekében, másfelől alkalom testvéreink részére abból a célból, hogy a jó ügy támogatásával bizonyságot tegyenek az ifjúság mellett. Ifjúsági folyóiratunk léte és fennmaradása függ attól, hogy híveink mennyire éreznek együtt e szent munkára vállalkozókkal. Nagyon kérjük egyházközségünk minden tagját, hogy ezen az estélyen megjelenni és adományaikkal e nemes vállalkozást támogatni szíveskedjenek. A z , Ifjú Évek“ szerk.
A z angyalföldi Lutherszövetség május 

5-én d. u. 5 órakor a V I. Váci-út 61. sz. iskolában szeretetvendégséget rendez. Gazdag műsor keretében Mikolik Kálm án ny. polg. isk. igazgató fog előadást tartani. Vendégeket sze- ra é*te! várunk.
Kultúr-estély lesz a budapesti Iparosképző "5 arra Egylet helyiségében (Vili., Alföldi- - : a május 10-én (pénteken) este 3A7 órai : - - -  :-adást dr. Kovács Sándor, egye-a~ a-.a- A ap-even birodalmi gyűlés” címen tart. Ezen tilalo m m al színrekerül Glatz Józsefné, ev. vallastar.a- Mancika” című színdarabja is. Kovács Károly operaénekes énekel, Máté -ános tanító szaval. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

A  fasori lelkészi hivatal átköltözött a 
Damjanich utcába. Május elsején a fasori lelkészi hivatal eddigi helyéről, a Felsőerdősor 5. alól a VII. Damjanich-u. 28/b. földsz. 1. költözött. Új telefonszáma: József 335—92.

Evang. gimnáziumunk „Dal- és Zene- egyesülete” április hó 20-án este 7 órakor rendezte az idén második hangversenyét az intézet dísztermében. A mostani hangverseny is épen úgy, mint az eddigiek, nagy erkölcsi és anyagi siker jegyében folyt le. A  siker elsősorban Oppel Imre tanárelnök fáradságos munkáját dicséri, ő tanította be és vezényelte az impozáns hatású zenekari és énekkari számokat. A zenekari számok közül kivált az „Erkel- B ö h m : Bánkbán egyveleg” színes és lendületes előadásával és „Köveskuti-H alasy: A  vén kuruc” című melodráma, melyet Jagyugy Pál szavalt nagy érzéssel. Hallottunk pattogó magyar dalokat Glosios Tibor hegedűjén; Faragó György iskolánk tehetséges tanítványa pedig L iszt: V . Magyar rapszódiáját játszotta zongorán. kifejlett művészi tehetséggel. A z egyesület e helyen is köszönetét mond mindazoknak, akik megjelenésükkel és felülfizetéseikkel támogatták. (K . Z .)

A  Deák-téri konfirmáltak Egyesülete április 28-án d. u. teával egybekötött összejövetelt tartott, amelyen Bartos Irén és Hittig Aladár szavalt. Viczián Ilonka zongorázott, Bozsidarácz Mihály és Flöthmann György hegedült, Sulics Ilonka fölolvasást tartott, tréfájukkal szórakoztattak : Dubraviczky és Mayerhöffer.
Régebben találtunk a Deák-téri templomban egy karikagyűrűt (jegygyűrű), valamint egy pénzerszényt is. Mindkettő a Deák-téri egyházfinál vehető át.
Nincs minden be'egszobában s tanyán rádió 1 Nem tud tehát Pünkösd napján isten tiszteleten részt venni az, kit betegsége a szobához, vagy az Isten házától való nagy távolsága tanyájához köt. Mégis eljuttathatjuk azonban Isten Igéjét s pünkösd igehirdetését a legeldugottabb szórványba, minden betegszobába, kórházba, sőt Amerikában levő hittestvéreinkhez is, ha megrendeljük a Pünkösdi üzenetet a kiadótól: Abaffy Gyula ev. lelkész Budapest VII., Gyarmat-u. 106. címen s elküldjük azoknak, kiket nem a hitközönyösség, de más okok tartanak vágyódásai ellenére is távol az Istennek templomától pünkösd ünnepén. Legolcsóbb megrendelési forma: 1 — 10 példányig darabonként 2 fillérnyi levélbélyeg beküldése a megrendelő levélben, 21 — 100 példányig a darabonkénti 2 fillér árhoz még 50 fillér, 100, vagy 100 példányon felüli rendelésnél pedig külön 80 fillér postaköltség hozzászámi- tásával utalványon, melynek szelvényén is megrendelhető a kívánt mennyiség.



6 EVA N GÉLIK U S CSALÁ D I LAP 1929. május 5Értesítés. Az orsz. temetkezési és önsegélyző egyesület részéről tudomására adom mindazoknak, akik az egyesületbe tagokul jelentkeztek, hogy részvétlenség miatt, a további működésünket beszüntettük. Bpest, 1929. ápr. 23.
K o v á c s  A n d r á s ,  igazgató.A  Deák-téri templom családi hírei.

K e r e s z t e lé s :  Lehoczky Magdolna Mária, V a skor György Pál, Nagy Károly János, Dóczy Magdolna, Sauer Emil Rudolf, Kliemen József Sándor, W agner István László, Gömbös Elemér, Kréter Gusztáv Adolf, Lupa János. Polevkovics Etelka Kornélia, Kun Ibolya Ella. Szabó Gyula, W ack Keresztély, Marék Margit Rohacsó János, Galam bos Ibolya, Pasitsnyek Éva, Andrasovics Beata. Gabna Olga, Svangstu László. — E s k e -  
tés : Bödecs Sándor—Simon Ilona, Dr. Katona György—Egry Ilona, Zsigmondy Hugó—Schulek Erzsébet, Puskás László—Székely Piroska, Tátrai Jenő—Gleich Ilona, Biró Károly—Bánfalvv V a léria, Fazekas Bálint—Rosta Juliánná, Nagy Mihály—Frumen Terézia, Lentzner István— Reinfrank Ilona, Németh János—Stagel Mária, Kiszely Dezső—Erdélyi Piroska, Faix Béla— Kachelmann Kornélia. — T e m e t é s : Mészáros István 75 év, Krekó Adolfné 64 év, Fodor Istvánná 62 év, Báskay József 40 év, özv. Koza- rovich Lajosné 85 év, özv. Terényi Sámuelné 52 év, Antaücs Mihály 25 év, özv. Papp Jó- zsefné 82 év. Beráts Zoltán 34 év, Szeibert Péter 45 év. Kovács Márton 10 év, Megvasszay Istvánná 67 év, Zselizer Ferenc 72 év, Roszner Károly 76 év, Dr. Gulden Ferenc 64 év, Jaczkó Józsefné 39 év, Pahr Sámuel 64 év, RilÜng Mátyás 89 év, Johler Péter 34 év. Gaál Irén 21 év, Kuszenda János 53 év, Bosák Károly 18 év.— A d o m á n y o k :  N N. 10, Táús Rezsőné 25, Handler Sámuelné 15, özv. Eifrid Nándorné 5, Horváth Berta 3 P. — N N. gvermeke meg- gyógyúlása alkalmával 200 P. — N. N. 3, N. N. 6, Székelv Lajos 20, Dr. Sauer Rudolf 10, Maróthy- Fürst Bertalanná 20 P. — Egv súlyosan beteg fiatalasszonv 50. N. N. 10, Kelesny Mária 12 P.— Foltik Ferenc 10 liter úrvacsorái bort. — Kiszel Etel 10, Saghi 5, N. N. 4, M. N. Luther- szoborra 3 P.

Dr. Kiss Ernő egyetemes orvostudor. Rendel d. u.2—4. IX. Lónyai-utca 25. fszt. 2. Szegényeknek ingyen. Telefon : aut. 862-26.Abbáziában úri családnál lakás ellátással napi 25 líra. Szobák ellátás nélkül is kiadók. Nagyobb gyermekek kiséret nélkül is felvétetnek és családi gondozásban részesülnek. Cim : Villa Pilepich.ízletes 4 fogásos ebéd 1 pengőért kapható hittestvérünknél. Bahil Emília, VI. Szondy-u. 37/a. I. 6.Egy megbizható ev. házaspár nagyobb bérházban megüresedő házfelügyelői állásra ajánlkozik. A  férfi azelőtt más egyházban lelkész volt. felesége kaionatiszt árvája. Címük a nyilvántartó hivatalban megtudható.Divatszalon-áthelyezés. Dianovszky Zsigmond értesíti a hölgyközönséget, hogy húsz év óta a IV. Váci-u. 67. szám alatt lévő női divatszalonját felmondás miatt IV . Károly-körút 14. III. em. a'á (Lift) helyezte át. Elsőrendű munka, a legméltányosabb árak !

Kisebb háztartás vezetésére ajánlunk hittestvéreinknek egy elsőrangú erőt, gyógyszerész özvegyét, aki társalkodónői, vagy felnőtt leány mellett anyahelyettesi hivatást is vállal. Cime : özv. Bolemann Bélóné, Rákóczy- út 40. II. 9.Kétszobás lakást augusztus 1-re keres gyermektelen ev. házaspár. Szives ajánlatokat V ., Ügynök-utca 8. I. 5. alá kér Gunesch György.Kárpitos és diszitő hívünk minden e szakmába vágó munkát lelkiismeretesen és jutányosán vállal. Lev. lap hívásra házhoz megy. Cime : Klimscha Alajos Kispest Baross-utca 57.Hittestvérünk helyet ád régi női szalonjába női szabónőnek, aki joggal rendelkezik. Cime megtudható IV. Deák-tér 4. I. 6. Gazd. nyilvántartó hivatalban.
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„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/b, — Felelős: Fekete Géza.
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