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Szegények és gazd ago k .
Lukács ev. XVI. 19—31.
gazdag és a Lázár története az
evangélium legismertebb történetei
közé tartozik. Mikor gyermekko
runkban először olvastuk el, —
még küzködve a betűkkel is —
áldott igazságszolgáltatásnak érez
tük már akkor, hogy a szívtelen
gazdag büntetést és a türelmesen
szenvedő koldus jutalmat kap s itt is betelje
sedik az erkölcsi igazságszolgáltatásnak krisztusi
Ígérete és törvénye; „aki felmagasztalja magát,
mega.áztatik."
Mennél több élettapasztalat után, mennél
érezebb elmével olvassuk el évről-évre ezt az
e v a n g é liu m i példázatot, annál inkább érezzük
az: hogy komoly figyelmeztetés, nagyon komoly
_:oaigazítás van benne azok számára, akik
anácstalanul és értetlenül, sokszor pedig zúgo'ódón állanak meg az élet látszólagos igazság
talanságai előtt. Talán minden ember lelkében
feltámad olykor-olykor az a keserű megfigyelés,
hogy a jók és rosszak, igazak és hamisak közötti
különbségtétel nincsen meg mindennapi életünk
ben, a felettünk kimondandó ítélet késedelmeskediks mintanégy egyik templomi énekünk kezdi:
„Gyakran
. .-; sírnak s a gonoszok örül
n e k "... Nagyon nagy baj az, mikor az élet
ben u r a i k t ö r v é n y e k e t igazságtalanoknak
érzi an e_.:e* —tért ezzel meredek lejtőre lép,
meK -e--: - rizonyosan romlás felé vezeti.
Üdv:i --t mutatja meg ebben a példá
zatra- s r a nagy igazságot, hogy nemcsak
léinaor rzar.en .áthatatlan törvények, nemcsak

földi, hanem azon túl való igazságok is élnek
velünk, közöttünk, sőt felettünk, mert ettől a
lejtőtől akar megmenteni minket.
Aki azért nézi elégedetlenkedve életét, mert
nála sokkal gazdagabbakat lát s azokat már is
boldogabbnak hiszi azért, mert több pénzük
van, mint neki, — azoknak ez a példázat azt
a figyelmeztetést adja, hogy a gazdag sokkal
több felelősséggel tartozik és sokkal szigorúbb
ítélet alá kerül, mint a szegény, mert neki gaz
dagságával arányos jobbszívűségben kellene
élni. Aki azért nézi elégedetlenkedve életét,
mert a földi igazságszolgáltatás nem mindig
felel meg az erkölcsi igazságszolgáltatásnak,
azoknak ez a példázat azt a figyelmeztetést
adja, hogy van egy magasabb, evangéliumi
erkölcs is, melynek az emberi élet csak töre
dékeit tudja megvalósítani, de amelyik azután
a teljes ítéletben bizonyosan egészen igazságos
lesz. Aki az életet örömök és szenvedések,
bőségek és nélkülözések szempontjából mérle
geli, azokat arra figyelmezteti, hogy vannak
belső gazdagságok és szegénységek is s ezek
nem szűnnek meg a földi emberek között még
a koporsó után sem, hanem éppen ezek lesz
nek mellettük a védő és a vádoló beszédek.
Mindazokat tehát, akik azt hiszik, hogy az élet
szebb, jobb és igazságosabb volna akkor, ha
ők rendezkedhetnének abban, arra figyelmez
teti, hogy az ő dolguk az, hogy saját életüket
jól végezzék s bízzák a többit Isten örök böl
csességére és örök igazságára . . .
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hivatalokat. Különös gonddal foglalkozik fanoncainkkal, kiknek számára szeretetvendégségeket
rendezett. Folytatta ebben az évben is a böjti
időszakban a középiskolai ifjúsággalanagyhatású
és gondosan előkészített hiterősítő napokat,
(Az évijelentés negyedik része.)
melyekért külön köszönet illeti meg a testületet.
Híveink gondozása a szeretetmunkák Az ifjúság lelki gondozásának érdekében nagy
tekintetében állandó feladatok elé állítja egy bátorsággal evangélikus ifjúsági lapot indított,
házunkat és összes egyesületeinket. Ennek felelevenítvén a szünetelő „Ifjú Éveket" s bizton
érdekében határozta el egyháztanácsunk, hogy reménykedik abban, hogy ez a munka jó mag
aBalassa-u. szeretetházat, melyet a háború után vetés leszen. A testület havonta módszeres érte
szüneteltetni volt kénytelen, fokozatosan újból kezleteket, mintabemutatásokat tart, tudomá
visszaállítja. Ennek keresztülvitelével és veze nyosan is foglalkozik a vallástanítás kérdéseivel
tésével a Deák-téri lelkészköri tanács bízatott s nagyon helyesen vezetőszerepet visz az ide
meg, gondnokul pedig Pethő György lelkész tartozó kérdések megvitatásában. Az egyetemes
köri presbiter. Miután a szeretetházról a köz tanügyi bizottság felhívására készíti az egységes,
gyűlésnek minden évben jelentás teendő, méltóz- minden iskolatípusra vonatkozó tantervet. Öröm
tassék örömmel tudomásul venni azt, hogy egy mel állapítjuk meg, hogy a vallástanítási tes
héttel ezelőtt, húsvét hétfőjén Dr. Raffay Sándor tület egymással egyetértő szellemben munkál
újból megnyitotta s nemes hivatásának mun- kodik.egyházunk javára.
Örömmel jelentjük azt is, hogy híveink
kálására újból elindította azt. Egyelőre öt el
öregedett és elhagyott hittestvérünk talál benne ebben az esztendőben is példaadó áldozat
otthont. A szeretetház megnyitása és gondos készséggel támogattak minden jótékonykodást
vezetése körül fáradhatatlanul buzgólkodik a egyházunk falain belül. A Deák-téri lelkészi
püspök úr és neje mellett Békeffy Gézáné úrnő. körben a templomi offertóriumok és a jótékony
A jótékony sziveket kérjük arra, hogy vegyék adományok végösszege 15,437 P 96 f, a fasori
pártfogásukba ezt az áldott célú intézményünket lelkészi körben 12,857 P, a kőbányai lelkészi
és annak céljait segítsék elő kegyes adomá körben pedig 7,855 P 45 f, összesen tehát
nyaikkal. Általában összes egyesületeink a viszo 36,150 P 39 f, amihez ha még hozzávesszük
nyok kényszerítő nyomása alatt, de az evan az Ev. Családi Lap terjesztésére az önkéntes
gélium lelkének megfelelően is mindent elkö előfizetéseken felül beküldött összeget, mintegy
vettek szegényeink támogatására, erre fordí 850 P-t, végeredményben 37 ezer P az adomá
tották összes bevételeiket s most a nagy tél nyok összege, mely a múlt évi 34 'ezer P-t,
után — dicséretükre mondjuk — minden pénz a rendkívüli nyomorúság dacára is újból túl
nélkül állanak. Bízunk azonban híveink test haladta. Beszédes példa ez arra, hogy a hit
véries áldozatkészségében, mely még soha hűség és az emberszeretet mindig megtalálja
magára nem hagyta szegényeinket, hogy jóté áldozathozatalainak oltárait . . .
Áttérve a személyi változásokra, mély fáj
kony egyesületeinket most is segíteni fogják
áldott munkájukban. Ennek a munkának jellem dalommal örökítjük meg évi jelentésünkben is
zésére felemlítjük, hogy az elmúlt karácsonykor Dr. Zsigmondy Jenő, egyházkerületi felügyelő,
20 helyen állítottak egyesületeink karácsonyfát tiszteletbeli presbiterünk elhúnytát és érdemeit.
s közel 3000 testvérünket ajándékoztak meg Egyházközségünk életének hosszú évtizedeken
javarészt élelmiszerekkel, mely számban ter át hűséges, bölcs és igaz vezetői közé tartozott,
mészetesen a gyermekeknek nyújtott öröm kinek emléke számunkra felejthetetlen, munkás
ságának eredményei pedig áldásosak marad
szerzés is benntfoglaltatik.
nak.
Steuer Lajos nyugalmazott vallástanárunk,
A vallástanítást egyházközségünk területén
volt
hitoktatási igazgatónk is elhúnyt, kinek
lévő iskoláinkban összesen 30 lelkészi és tanári
emlékét
tanítványai szíve és egyházunk meg
vagy tanítói képesítésű vallástanár és hitoktató
érdemelt
kegyelete őrzi. Súlyos veszteség érte
végzi. Ebből fővárosi beosztású 3 középiskolai
fokozatban lévő férfi, 7 polgári iskolai férfi és
2 elemi iskolai beosztású rendes egyházi alkal
mazott nő. Ezenkívül 3 állami középiskolai
vallástanár, 1 áll. isk. beosztott tanítónő, 3 lel
készi képesítésű óraadó és 12 elemi iskolai
vagy tanári oklevéllel bíró óraadó. Az általuk
ellátott heti óraszám 549, — növendékek száma
4100 — mely szám 381-el több, mint előző
évben.
A vallástanári testület Dr. Gaudy László
igazgató vezetése alatt áll, munkáját a most
folyó tanévben is lekiismeretesen végzi, láto
gatja a gyermekek otthonát is, gondozza a
kórházakat és szükség esetén kisegíti a lelkészi
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a X. kér. lelkészi kört is. Benvó Emil templom
gondnok váratlan elhunytéval, kinek önzetlen
és odaadó munkássága a lelkészkor életében
eredményes volt s kinek távozását egyházunk
szempontjából is fájlaljuk. Rapos Viktor vallás
tanárunkat a debreceni egyház hívta el lelké
szének, jókívánataink kísérik új munkaterére.
Wiczián Dezső vallástanárunk a Collegium
Hungaricum ösztöndíját nyervén, külföldi tanul
mányait folytatja, ugyancsak külföldi tanul
mányúton van Sílyom Jenő segédlelkészünk.
Wiczián Dezső helyét Rultkay M Gyula, egy
házközségünk segédlelkésze foglalta el, kinek
helyét a tanulmányaiból visszatért Wolf Lajos
sal, Sólyom Jenő helyét pedig a püspök úr
Sikter Andrással töltötte be. Uj munkakörük
ben, Isten áldását kérjük fáradozásaikra. Egy
egész életen keresztül tartó, egyházunk és ha
zánk javát hűségesen munkáló szolgálat után,
nyugalomba vonúlt Dr. Hittrich Ödön főigaz
gató, fasori gimnáziumi, igazgató és Dr. Tóth
Kálmán c. igazgató. Őszinte elismeréssel kö
szönjük nekik munkás életük fáradozásai ered
ményeit és kívánunk nekik békés és nyugodt
pihenő esztendőket. Mikola Sándort, a gimná
zium új igazgatóját pedig bizalommal köszönti
egyházközségünk is.
Isten iránti há'ával emlékezünk meg az
elmúlt esztendőnek azon mindannyiunk szá
mára örömteljes ünnepéről, melyen szeretett
főpásztorunkat Főtiszt. Dr. Raffay Sándor püs
pök urat, püspökségének 10-ik és egyházköz
ségünkben való lelkészkedésének 20-ik évfor
dulóján egészségben, munkaerőben, kerületé
nek és híveinek szeretetétől körülvéve üdvö
zölhettük. Buzgón kérjük életünk gondviselő
Atyját, hogy az ő nekünk is, közegyházunk
nak is, magyar hazánknak is nagy jelentőségű,
folyton munkás és alkotó életét számunkra még
sokáig őrizze meg.
(Folytatjuk.)
ffrS S S S rö S

B u d a p e sti ev a n g é lik u s
leá n yk o llégiu m .
Az 1926. évi XXIV. t.-c, három Ieányközépiskolát létesített: a gimnáziumot, líceumot és kollé
giumit. Evangélikus egyházunk Dr. Ra f f a y Sán
dor püspök kezdeményezésére 1883-ban létesült
Deák-téri polgári iskolájából és 1920 óta fennálló
Veres Pa.né-intézetéből bennlakással egybekötött
leánykollégiumot szervezett. Ez az iskola — mely
egyetlen a maga nemében — jövő tanévben har
madik évébe lép s I., II., III. és V., VI., VII. ősztályai nyílnak meg.
A három középiskolafaj közül a kollégium
adja a legtöbb gyakorlati értékű tanulmányt, mégis
a szülők nagy része a gimnáziumhoz ragaszkodik
s gyermeke szempontjából sok hibát követ el. Sok
szülő már 10 éves gyermekét életpályára akarja
előkészíteni s mivel azt hiszi, hogy a gimnázium
elvégzése nyújtja a pályaválasztáskor a legtöbb
lehetőséget, oda adja be gyermekét. Pedig ez el
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vont tanulmányaival csak a tudós pályára, egye
temre készülőknek nyújt megfelelő oktatást. Már
pedig a tények igazolják, hogy a gimnázium I-ső
osztályába beiratkozottak kis %-a megy az érett
ségi után egyetemre; nagy részük már előbb el
hagyja az iskolát (pl. ez évben hét jó tanuló gimnázista jött át II. osztályunkba, a III-ban kezdődő
latin elől bizonnyal még többen fognak átkíván
kozni). így tehát a tanulók nagy többsége hiába
tanult latint a Ili. osztálytól (a líceumban az V.
osztálytól, mikor mi újabb modern nyelvet kezdünk,
latint lehet csupán mint nem kötelező tárgyat ta
nulni) s hiába bajlódott algebrával (mely tárgy
különösen a líceumban szerepel nagy óraszámmal)
s más elvontságokkal. Mert ha pl. tanítónő akar
lenni — mely pálya különösen kedvelt középosz
tályunk családjai előtt —, sokkal nehezebb külön
bözeti vizsgát kell tennie, mint a kollégiumban
érettnek, mivel ennek tárgyai (neveléstan, háztar
tástan, zenetörténet, kézimunka, modern nyelvek)
inkább megegyeznek a tanítónőképző tárgyaival.
Ezzel szemben a kollégium csak ama néhánynak
nem felel meg, aki tényleg egyetemre megy s
még ezek is elérhetik céljukat különbözeti vizsgá
val. Különben is tudjuk, mily erősen korlátozva
van a leányok egyetemre való felvétele; akik be
jutva elvégzik tanulmányaikat, alig tudnak elhe
lyezkedni: mennyien tanítanak középiskolai okle
véllel polgári iskolákban, kérik felvételüket tanítónő
képzőbe ; érettségivel hányán mennek iparostanoncoknak stb.! Erre a célra a kollégium általánosabb
műveltséget nyújtó tanulmányai megfelelőbbek,
érettségije minden (polgáriiskolai-, rajz-, testneve
lési, zenetanárképző, kertészeti, ipar-, képző-,
zeneművészeti) főiskolára, egyéves kereskedelmi
tanfolyamra és életpályákra képesít.
Mi l y s z e m p o n t o k v e z e s s é k t e h á t
a szül őket gyermekei k i s kol á zt a t á 
sánál?
1.
N y o 1c o sz t á l y ú k ö z é p i s k o l á t
v á l a s s z a n a k , hogy csak 18éves korban kell
jen gyermekük sorsáról dönteniök. A kollégium
elsősorban ily iskola, mert érettségi bizonyítvány
nyal főiskolai tanulmányokra utat nyit, amellett
sokoldalú általános műveltséget nyújt, mely a
tanuló hajlamainak kifejlését lehetővé teszi. Tanul
irodalmakat, német nyelvet az I., angolt a III. és
franciát az V. osztálytól, foglalkozik művészeti
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tárgyakkal elméletben és gyakorlatban is, a ter
mészettudományok iránti érdeklődése is kielégül,
a családban és társadalomban egyaránt fontos
egészségtani ismereteket (pl. csecsemő és gyer
mekgondozás, betegápolás stb.) minden más
középiskolánál alaposabban sajátíthatja el, a ház
tartástan kérdéseivel is megismerkedik, kézimunká
ban, varrásban és főzésben is gyakorolhatja magát.
Akár családban marad, akár tovább tanul, értékes
általános műveltséggel teszi ezt. A mi iskolánk
emellett evangélikus vallásunkhoz ragaszkodó hithű
nőket is nevel.
2. D e e z t c s a k a k k o r t e h e t i , ha az
e v a n g é l i k u s s z ü l ő k is m e g é r t i k a k o r
s z a v á t és g y e r m e k e i n e v e l é s é t s a j á t
h i t f e l e k e z e t i i s k o l á j u k r a b í z z á k . Kiáltó
példát nyújtanak erre más ielekezetü szülők, pl.
az izraeliták mindenütt hangoztatják gimnáziumaik
kiválóságát. Előlegezzék evangélikus családjaink
bizalmukat ifjú kollégiumunknak munkájáért, mert
ezzel önérzetet adnak a munkálkodó tanároknak,
miből leánynevelésünknek lesz haszna. S bizonyára
nem utolsó és nem jelentéktelen elismerése iskolánk
nak az, hogy felső tagozatunk növendékeinek
harmada római katholikus, pedig nekik sok jó
iskolájuk van.
3. I g y e k e z z e n e k k o l l é g i u m u n k a t
h e l y e s e n me g i s m e r n i . Ne tévesszék össze
a nem evangélikus Veres Pálné-gimnáziummal.
Ne higyjék, hogy luxus-iskola, hová a leányok
csak időtöltésből jönnek. Itt komoly munka folyt
már akkor is, mikor mint továbbképzőnek, a fel
ső tagozatnak nem volt államérvényes bizonyít
ványa. Megnézhetjük a tanárok munkáját, kik
két helyen tanítanak s a legobjektívebb, vagy
inkább a legrosszabb indulatú szemlélő is kény
telen elismerni azt, hogy itt a szó nemes értelmé
ben vett nevelés folyik. Egyházunk az iskolát
mindennel ellátja, így felszerelése, könyvtárai,
szertárai teljesek s igyekszik rövidesen egy épü
letbe hozni a két tagozatot, melynek mostani el
helyezése is kiállja az összehasonlítást nem egy
kedvelt iskolával. A tanulóifjúság nevelése az ön
képzésben is megnyilvánul, a társaséletre, szeretetmunkára való előkészítés már a legkisebb
kortól folyik.
4. Vé g ü l a s t a t i s z t i k a i a d a t o k is
életképességét igazolják. Első (tavalyi) évünkben
az I. osztálynak 44, az V-nek 54 növendéke volt.
Ez évben az I. osztály létszáma csak 27; ennek
azonban elsősorban elemi leányiskolánk létszámcsökkenése oka, de főleg az a tény, hogy a hábo
rús korosztály most érte el a középiskolákat s ez
minden iskolában tapasztalható (pl. a főváros pol
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gári osztályokat volt kénytelen összevonni), egyedül
a leánygimnáziumok dolgoztak teljes számmal a
szülők említett helytelen gondolkozása miatt; V.
osztályt kettőt nyitottunk, mivel 82 tanuló jelent
kezett, pedig itt a pályaválasztás közelebb áll:
persze jöttek a csalódott gimnázisták s tódult a
sok továbbtanulni vágyó polgárista. A VI. osz
tály 52-es száma igazolja, hogy az iskola tudott
tanulásra kedvet kelteni, ami minden közölt anyag
nál fontosabb. Ilyen népes VI. osztály nincs is
az országban.
1 9 2 9 s z e p t e m b e r é b e n a De á k - t é r i
é p ü l e t b e n az I. és II. osztály mellett a III.
kollégiumi osztály is megnyílik s megmarad a
IV. polgári osztály, melyben azonban a különbö
zeti tárgyakat tanítjuk, úgy hogy abból fel lehet
lépni az V. kollégiumba ; a Ve r e s P á l n é - u t c a
36. s z á m a l a t t i é p ü l e t b e n pedig az V. és
VI. mellett VII. kollégiumi osztály is lesz. A kollé
giumi osztályokba a miniszter által előírt külön
bözeti vizsgával más iskolából is át lehet lépni.
Nyitunk ezenkívül e g y é v e s t o v á b b k é p z ő t
oly leányok számára, kik a IV. középiskolai (pol
gári) osztály után nem készülnek életpályára, ha
nem csak általános műveltséget keresnek. Az is 
kol a ös s z e s o s z t á l y a i b a j áró növen
d é k e k f e l v e h e t ő k a b e n n l a k á s b a . A lét
szám korlátoltsága miatt ajánlatos mielőbb jelent
kezni az igazgatóságnál (IV., Deák-tér 4, vagy
IV., Veres Pálné-utca 36).
Az i n t é z e t d í j a i az I., II., 111. k o l l é 
g i u mi o s z t á l y b a n : beiratási díj 12, üzemi
díj 30, évi tandíj evangélikusoknak 60, reformá
tusoknak 100, római katholikusoknak 140, izraeli
táknak 240 pengő. A p o l g á r i o s z t á l y b a n :
beiratási díj 12, üzemi díj 20, évi tandíj evangé
likusoknak 32, reformátusoknak 64, római katho
likusoknak 96, izraelitáknak 192 pengő. Az V.,
VI., VI1. k o l l é g i u m i o s z t á l y b a n és a
t o v á b b k é p z ő b e n : beiratási díj 12, üzemi
díj 30, évi tandíj evangélikusoknak 80, reformá
tusoknak 120, római katholikusoknak 160, izraeli
táknak 320 pengő. Beiratáskor fizetendő a beira
tási és üzemi díj, továbbá lehetőleg az I. félévi
tandíj; utóbbinak befizetési határideje szeptember,
illetve február 15. Tandíjkedvezményért kivételes
esetben lehet folyamodni.
A kapcsolatos bennlakásban: beiratási díj 10,
havi ellátási díj evangélikusoknak 100, reformátu
soknak 120, római katholikusoknak 150 pengő,
zongorahasználati és orvosi díj évi 10—10 pengő.
Dr. Bőhm Dezső, igazgató.

Kérjen árjegyzéket valódi ezüst evőeszközökről
a 60 éves Szigeti Nándor és Fia cégtől
Magyar ötvösmunkájú úrvacsorakelyhek, keresz
telőtálak megtekinthetők:
1929. május Iió 1-től
Budapest, IV., Jluzcum -köriit 31. alatt,

a Nemzeti Múzeummal szemben.
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venni, jelentkezhetnek telefonon is (Aut. 811-09)
a Deák-téri lelkészi hivatalban, ahonnan az
énekkar a további intézkedéseket pontosan meg
kapja. Régi hiányt igyekszik ez pótolni. Kérjük
ennek a alakulatnak támogatását.
A Lutheránia egyházi énekkar szokásos
évzáró hangversenyét szombaton, június 8-án
este 8 órakor tartja a Leánykollégium Deák-téri
H ÍR E K .
dísztermében. Az előadásra kerülő dalszerze
mények Bachnak és magyar szerzőknek dolgai.
Ez alkalommal fog bemutatkozni a Lutheránia
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
új férfikara is. A hangversenyt kedélyes össze
1929. június 2-án :
jövetel követi, melyre mihdenkit, de különösen
a felserdült mindkét nembeli ifjúságot szívesen
Óra
Lelkész neve
Hely
d é le lő tt
látja az énekkar. A hangversenyre belépti díjak
d é lu tá n
nincsenek. Aki június 1-től a Deák-téri lelkészi
hivatalban jegyért jelentkezik, ilyeneket kaphat.
Deák-tér (német)
fél 10 Broschko G. A.
Mindössze műsormegváltás címén kér az ének
Drenyovszky János
Deák-tér (magyar)
n
kar tetszésszerinti összegeket az énekkar fenn
v. Kendeh-Kirchknopf G.
Deák-tér (magyar)
6
tartására. Legyen szabad reménylenünk, hogy
Fasor (ifjúsági)
10
Dr. Szuchovszky Lajos
a Lutheránia számíthat egyházközségünk tag
Fasor
11
Dr. Gaudy László
jainak érdeklődésére és támogatására.
Fasor
4
Késmárszky Lajos
A fasori ev. énekkar május 26-án tartotta
Fasor (német)
5
Broschkó G. A.
évi
rendes
közgyűlését a Damjanich-u. gyüle
Kőbánya
9
Hudák János
Simor-utca 35.
11
kezeti teremben. A közgyűlést a Hősők ünnepe
Dr. Gunesch Károly
Rákóczi-út 57.
10
Morhács Márton
alkalmából a vegyeskar „Nem, nem, soha"
Gyarmat-utca 14.
fél 11 Dr. Szlávik Mátyás
énekkel vezette be. Az. egyetértés és szeretet
Üllői-út 24.
Szuchovszky Gyula
10
szellemétől
áthatott közg} ülésen a megürese
Váci-út 61.
10
Rimár Jenő
dett tisztségek közül elnökké beckói Biró Gyula*
Abonyi-u. 21.
10
Veress Jenő
Bécsi kapu-tér
11
Dr. Varsányi Mátyás
ügyvezető-elnökké Rózsa István választattak.
Zichy-utca 7.
11
Mohr Henrik
Örömmel és köszönettel vette tudomásul az egye
Lenke-út 56.
11
Szabó Aladár
sület, hogy a fasori nőegylet 500 és a fasori
Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
Luther-Szövetség is 500 P-t adományozott az
Június 9-én a Deák-téri templomban dr. v. Kendehénekkarnak.
Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos,
a kőbányai templomban Pap Ferenc prédikál.
Az Orsz. Protestáns Á rvaház évi rendes
közgyűlése
június hó 7-én, pénteken d. u. 6
A kőbányai templomépitési bizottság
május 25 én tartott ülésében dr. Lux Kálmán órakor lesz a Deák-téri iskolák dísztermében.
műegyetemi tanár szakvéleményének meghall Nagynevű és nagymultú protestáns intézmé
gatásával és elfogadásával egyhangúlag úgy nyünket ajánljuk híveink figyelmébe.
Ifjúsági imakönyv jelenik meg. Vidovszky
határozott, hogy a beérkezett 8 pályaterv közül
Frecska János tervét javasolja elfogadásra az Kálmán, a Luther Otthon igazgatója, a Magyar
Cserkész szerkesztője, ismert ifjúsági író-lelkészünk,
egyháztanácsnak.
sajtó
alá rendezte mintegy 180 imádságot tartal
Orgonahangverseny. Az Evangélikus Pap
mazó,
a serdülő ifjúságnak és cserkészeknek szánt
nők Országos Szövetségének bányakerületi cso
portja június hó 10-én d. u. 6 órakor a Deák-téri imakönyvét. A valóban nagy hiányt pótló ima
templomban orgonahangversenyt rendez a most könyv „Imádkozó Fiúk“ címen június első felében
létesítendő özvegy papnők otthona javára. A nemes jelenik meg. Megrendelhető a szerzőnél, Budapest,
célra való tekintettel híveink érdeklődését és támo VIII., Üllői-út 24.
Felvétel a Luther Otthonba. A budapesti
gatását kérjük. Részletes műsort a legközelebbi
számunkban. Jegyek 5—2 pengőért.
Luther Otthonban ezidén is lesz néhány üresedés
Evangélikus temetési énekkar alakult a A megüresedett helyekre pályázat útján lehet bejutni
Lutheránián belül, mely az eddigi temetési Az erre vonatkozó kérvények az illetékes püspöki
kántusoknál jóval olcsóbban és igazi evang. nivatalokhoz küldendőkbe június hó 10-ig. Bővebb
szellemben kínálja fel az énekben rejlő vigasz felvilágosítást szolgáltat az erre vonatkozó pályázati
taló erőt Budapest evangélikusainak. Szegény felhívás, mely az Evang. Lapjában jelenik meg.
Az Üllői-úti imaház számára egy magát
sorsú ev. egyetemi hallgatókból alakult ez az
énekkar, melynek előadó képességéről szak megnevezni nem akaró úrinő úrvacsorái borosértők állapították meg, hogy kifogástalanul fogja kannát adományozott. Pünkösd ünnepén vettük
szolgálni egyházunkat. Mindazok, akik ennek először használatba. A névtelen adományozó fogadja
az énekkarnak a szolgálatát óhajtják igénybe ezúton az egyházközség köszönetét.
-;
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Evang. szeretetvendégség Kőbányán. A eljuttatni szíveskedjenek, hogy édes anyámat az
X kér. Luther-Szövetség kebelében szervezett elpusztulástól megmenthessem. Szomorú adataim,
Majba Vilmos lelkész „Kossuth Lajos Ifjúsági amelyek egy erdélyi magyar család tragédiájával
Kör“ címe alatt a magasabb iskolákat végzet hirtelen bekövetkező hármas halálesetet igazolnak,
tekből egy ifjúsági kört, mely április 21-én d. u. e lap kiadóhivatalában megtekinthetők.
5 órakor művészi műsorral kapcsolatos szeretetvendégséget rendezett a ref. kultúrteremben. A
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
műsor előtt dr. Lovászik József az ifjúsági kör túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egyelnöke mondott tartalmas megnyitó beszédet, háztegjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való
amelyben hangsúlyozta, hogy a vallásosság és kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
a nemzeti eszme ápolása, a felekezetek közötti junk
hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 27. szám.
békés együttműködés és harmónia az integer
Balatonpartján napi 4-szeri étkezés lakással 5 P-től
Magyarország előföltétele. Majd bejelentette, személyenként. Hittestvéreinknek árengedmény. Schmiedt
hogy az ifjúsági kör ezentúl kultúr délutánokat, penzió. Révfülöp (Zala m.).
Evangélikus lelkészcsalád keres azonnali belépésre
gyárlátogatásokat és hajókirándulásokat rendez.
A Lipeczky—Marocsik—W indauer—Grabowie- 13—15 éves, egészséges, vigkedélyű, beszédes gyermek
pestmelletti villájába másféléves fiacskájához. Német
czky vonós-négyes egy Haydn szonátát játszott leányt
tudás előnyben. Személyes jelentkezés bármely hétköznap
művészi precizitással, Horváth Melinda, Kozma délelőtt 3/i 11-kor vagy fényképes levél Dr. Helle Ferencné
Andor remek irredenta költeményét szavalta Budapest, VII. Damjanich-u. 4. címre.
Idősebb perfekt magyar-német nő nevelőnői állást
nagy érzéssel. Vörös Mancika biztos tudással
és érzékkel Kéler: Rákóczi nyitányát játszotta keres délelőttre, — vállal tanítást házaknál is olcsóért.
zongorán, amit a hallgatóság zajos tapsaira Szives megkeresést kér Sz. Irén, Vili. Futó-u. 26.
Egy jobb evang. nő ajánlkozik kisebb háztartásba
még egy számmal meg is kellett toldania. Jancsó vagy gyermekek
mellé, ahol jó bánásmódban részesítik.
József műegy. hallgató, a kör alelnöke, Kossuth Cime megtudható IV. Deák-tér 4. 1. 6. Ev. gazd. nyilván
Lajosról olvasott fel. Rövid, de alapos tanul tartó hivatal.
16 éves jobb leány gyermek mellé vagy kisebb
mányában bátran szállt síkra a Kossuth jelle
mét hamis világításba helyező törekvésekkel családhoz háztartásba ajánlkozik, ahol családtagnak tekin
szemben. Beszédjével nagy tetszést aratott. Kéry tik. Cime IV. Deak-tér 4. I. 6. Ev. gazd. nyilv. hivatal.
Jó főző m indenes ág. evang. vallású, úri csalódhoz
Mária ügyes hegedűjátékát, Lay Jenő nagyha ajánlkozik.
Cime megtudható : IV., Deák-tér 4. I. em. Nyil
tású szavalata követte, mely egyben a műsor vántartó hivatal.
befejező száma is volt. Műsor után teát és
Hittestvéreim tenisz és sportcikket olcsón vásárol
süteményeket szolgáltak fel a Kör leány tagjai.
hatnak
M aurer Istvánnál VI. Teréz-körút 7. (Andrássy-út
Felülfizettek: Kéry Géborné 3 P, Jancsó Jó
zsef 4 P, özv. Bursits I.-né 1 P, Jancsó Mar sarok) Telefon L. 981 —94.
git 1 P, Vajner Gusztáv 19 P. A szeretetven
dégség tiszta jövedelme 85 P volt.
A budapesti leánykollégium ifjúsága az
igazgató és tanári kar vezetésével áldozócsütörtökön
délután Kiskőrösre utazott Petőfi szülőházához.
A helyszínen Zoltán János, a Petőfi Kör elnöke,
hitsorsosunk és a helyi lelkészekkel az élén a hölgy
bizottság fogadták a lelkes csapatot. Rögtönzött
ünnepély a kis ház udvarán és Petőfi dajkájának
sírjánál emelték a hangulatot s tettek mély hatást
növendékeinkre. Megemlítjük, hogy a kollégium
idei ötnapos tanulmányútját Sárospatak, Nyíregy
háza, Debrecen és vidékére teszi.
Kérelem. Erdélyből menekült evangélikus
fiatalember, volt állami kistisztviselő, ki betegsége
miatt huzamosabb idő óta állás nélkül van, kinek
72 éves édesanyja Erdélyben maradva a legnagyobb
nyomorban él, kéri a hittestvéreket hogy anyagi
támogatásukat az „Evangélikus Családi Lap“ kiadóhivatalába „Erdélyi menekült1' jeligére sürgősen
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