
Szerkesztik: KEMÉNY LAJOS 
igazgató-lelkész és Dr. M1KLER 
KÁROLY. Kiadja a pesti evan
gélikus magyar egyház. — A 
szerkesztésért és kiadásért fe
lelős : Dr. MIKLER KÁROLY.

V-ik évfolyam 24. szám

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

1929. évi június hó 16

Bűnbocsátó szeretet.
Lukács ev. XV. 1—10.Az emberek rendesen elhúzódnak a 

bűnösöktől. Akiről nyilvánvalóvá 
lett, hogy valami törvénytelen és 

bűnös dolgot cselekedett, sőt már azt is, 
aki ennek, gyanújába esett, kerülik az 
emberek. Ügy vannak a legtöbben ve
lük, mint a betegekkel, még akkor is 
óvatosan fognak kezet velük, ha tudják, 
hogy a betegség nem ragályos.

Van ebben valami abból a termé
szetes eltávolodásból, mely a jót a rossz
tól, az igazat a hamistól, a becsületest 
a megvetésre méltótól elkülöníti. Az er
kölcsi világban nem igazság az a mon
dás, hogy az ellentétek vonzzák egymást, 
sőt ellenkezőleg, itt az ellentétek, a leg
hevesebben taszítják egymást. Öntuda
tosan kell legyőzni az eltávolító, a vissza
tartó erőt annak, aki közeledni akar a 
bűnösökhöz, a gonoszakhoz és Lukács 
evangéliumának ez a XV. fejezete éppen 
arra tanítja Krisztus híveit, hogy ezt az 
idegenkedő érzést le kell győzni s a 
bűnösökhöz közeledni kell azért, hogy 
Krisztus példája szerint testvéri indulat
tal segítségére lehessünk.

Sokan attól félnek, hogy az embe
rek megítélik őket is, ha bűnös vagy 
gyanús emberekkel látják, — hiszen 
Krisztus Urunkat is megszólták és meg
ítélték érte. Ezek gondoljanak arra, hogy

q magára hagyott bűnös önerejéből éppen 
úgy nem tud kivergődni a hínárból, mint 
ahogy az emberiségnek is égi kegyelem 
és erő jött segítségére, hogy el ne vesszen, 
hanem örök életet nyerjen. Kell tehát, 
hogy kötelességszerűen nyújtsunk segít
séget a felemelkedni akaró bűnösnek 
úgy, mint az atya a gyermeknek, vagy 
a testvér a testvérnek segít a jobbulás, 
a javulás útján. Az elveszett juhot vagy 
az elgurult pénzt megtalálónak az örö
méről mondott példázatban Krisztus 
Urunk félreérthetetlenül mutat a meg
mentő szeretet áldott és jutalmazó örö
mére.

De a világkormányzás mélységes 
törvényei mindent felhasználnak a ma1- 
guk céljaira. így a bűnösöktől való el- 
húzódozásnak is megvan az erkölcsi 
jelentősége. Ereznie kell a bűnbe sülyedt 
embernek, hogy szégyenérzet és meg
bánás nélkül a feléje hajló segítségre 
érdemetlen. Találkoznia kell az őt segí
teni kész hajlandóságnak a saját, meg- 
javulásra kész elhatározásával. Csak az 
érdemli meg a bűnbocsátó szeretet me
legét és bíztatását, aki érzi önmagáról, 
hogy vétkezett és igazában nem is méltó 
a bocsánatot jelentő kegyelemre. Itt is 
örök igazság m arad: csak az magasz- 
taltatik fel, aki magát megalázza . . .
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Anyák napja.
Elmondotta Lahmann György igazgató, a Deék-téri elemi

iskola 1929 május 30-án tartott ünnepélyén.
Krisztus Űrünk új világot épített a régi fölé 

s ennek az új világnak a központjába az édes
anyát helyezte. Az édesanyát a maga gyöngédsé
gével, önfeláldozásával, az édesanyát a maga 
könnyeivel és imádságával.

Jézus Krisztus jó gyermek volt, hisz róla 
szól az írás. . .  „és növekedett testben és lélekben, 
Isten és emberek előtt való kedvességben." — 
Mily magasztos igék ezek s mily boldogító érzé
seket ráznak meg ezek a hangok annak a szülő
nek a lelkében, akinek gyermekéről ily szavak 
elhangzanak. Mert Kedves Gyermekeim, ebben az 
ünnepélyes pillanatban éreznetek kell, hogy e föld
nek legszánalomra méltóbb gyászterhe a r o s s z  
g y e r me k .

Jézus Krisztus hálás fia volt anyjának, mert 
hiszen a keresztfán szenvedései közepette anyjával 
az ajkán s anyja iránti mérhetetlen szeretettel a 
szívében, hunyt el az Isten-Ember, amikor így 
szólt: „íme a Te fiad," s tanítványához: íme a 
Te Anyád".

Kedves Gyermekeim! Messze jártam már. 
Láttam idegen országokat. Végig szenvedtem a 
világháborút, mint katona. Ismerem a gazdagok 
termeit s a szegények kunyhóit. Áldoztam a mű
vészet csodáinak s elmerültem a költészet reme
keiben. Ujjongtam a természet fenséges tünemé
nyeinek s figyeltem az emberi szív rejtekét. S mond
hatom: mind e vonatkozásokban nagyobb értéket 
nem találtam, mint az anyai szívet. — Igen, az 
anyai szív a jó Istennek Iegcsodásabb teremtménye.

Költők és tudósok, művészek és bölcselők 
foglalkoznak állandóan vele, foglalkoztak a múltban 
s foglakozni fognak a jövőben. Érdekes, hogy 
mindenki új, meg új meglátásokat hoz felszínre 
annak a rejtekéből. Mert az anyai szív olyan, mint 
egy mérhetetlen kincsesbánya, kimeríthetetlen az 
értékeiben, kimeríthetetlen a kincseiben. S ebből 
a gazdag tárházból pazar kézzel szórja nap-nap 
után, óráról-órára, percről-percre az ő jóságának, 
önfeláldozásának, könnyeinek s imádságos áldá
sának kincseit. M i n d i g  c s a k  a d  az  A n y a  
és  ő s o h a s e m  kér !  S ad elsősorban neked, 
gyermekének. Táplál, nevel a bölcsőtől, virraszt a 
betegágyadnál, óv mindentől, ami árthat, örül és 
bánkódik veled. Megrakja az otthon tiszta, puha 
fészkét, mint egy angyal, hogy gyermeke, szerettei 
boldogok legyenek. Lemond mindenről, csak gyer
mekéről nem 1 Mert te vagy álmának, imádságának 
tárgya, célja.

S te mindezt a sok isteni jót elfogadod, 
természetesnek tartod. Nem is gondolkodsz felette. 
Pedig úgy áll a dolog, hogy tartozásod van, meg 
kell hálálni a temérdek jót, amit édesanyád veled 
tesz. Mától fogva vizsgáljátok jól meg anyátok 
szemét, homlokát, kezét. Nézzetek abba a drága 
anyai szembe, mely nem ragyog mindig az örömtől, 
hanem könnyeket is hullat és sokszor a fájdalom 
könnyeit miattatok, mert nem vagytok mindig j ó k.

És nézzétek azt a homlokot s azon azokat a kisebb- 
nagyobb ráncokat, amiket az élet gondjai oda 
szántottak, gondok miattatok, gondok a ti boldo
gulástokért az életben. És nézzétek azokat a kezeket, 
azt a kezet, amely bölcsődben ringatott, amely ápol 
s amikor édes álomra betakar, erősen dolgozik 
érted tovább, hogy igaz boldogságra vezessen át 
az életen.

Még sokat sorolhatnék fel, amit anyátok 
értetek tesz s a kép anyátok szeretetéről, önfel
áldozásáról mindig szebb és szebb lenne. De 
annyi is elég annak megértésére, hogy az anya 
egész lényével csak a ti boldogulástokért dolgozik, 
ezen dolgozik szeretetével, könnyűivel és imád
ságával. És ez a körülmény titeket hálára kötelez 
és gyöngédségre.

Hálátokat úgy mutatjátok ki, hogy szót 
fogadtok 1 Megteszitek azt, amit otthon és az isko
lában rátok bíznak.

Ezenkívül igyekezzetek az édesanyának k e l 
l e m e s  meglepetéseket szerezni, hogy érezze, hogy 
nemhiába pazarolja rátok szeretetét.

Ha ezt megfogadjátok, akkor úgy érzem, 
hogy a mai ünnep nem hiába múlt el, úgy érzem, 
hogy mi ma itten feltámadást ünnepeltünk, az 
anya és gyermeke közti szeretet feltámadását. 
Isten adja, hogy így legyen 1 Mert az anya Isten 
legnagyobb adománya. Ő áld és szeret bennünket 1 
Ő megbocsát ott is, ahol már senki megértést nem 
tanusit. Azért a jó Isten áldja meg édesanyánkat 1 
M i n d e n  g y e r m e k  é d e s a n y j á t !

Külföldi hírek.
A G u s z t á v  Ad o l f  egyesület 1930. no

vember 6-án ünnepli százéves jubileumát. Eddig 
az időpontig egy millió márkát akar gyűjteni ne
mes célokra fillérekből.

M ü n c h e n b e n  egyesület alakult azzal a 
céllal, hogy elősegítse tiszta evangélikus házassá
gok megkötését. Ha nálunk hasonló céllal egye
sület alakulna, vájjon segíthetnénk azzal a sokszor 
áldatlan vegyesházassági kríziseken ?

A V a t i k á n  és  K v i r i n á l  között meg
kötött béke első intézkedése az volt, hogy az 
Üdvhadsereg szervezetétől a letelepedési engedélyt 
megvonták és működésüket egész Itália területén
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betiltották. (Ezek után tudjuk különösen megérteni 
azt a crokit, amelyik egyik kath. magyar napi
lapban jelent meg. Ez a cikk írta azt, hogy az 
üdvhadsereg menhelyein csupa bűnöző és bűnöző 
húzódik meg s szükséges volna ilyen helyeken az 
állandó razzia.)

A R á d i ó v a l  való első súlyos visszaélés
nek érdekes botránya volt Németországban, amely- 
lyel az evangélikus népszövetség is foglalkozott. 
T. i. ugyanakkor, amikor az ünnepélyes konfir
mációi ünnepélyeket tartották egyházaink, a rádió 
programmján socialista előadások szerepeltek, ame
lyekben szenvedelmes és durva hangon támadták 
meg ezen egyházi szokást és butításnak nevezték 
az összes egyházi cselekményeket.

B e r l i n  egyik kabaréjának műsorában egy 
revü zenebetétjéül Luther:{Mennyből jövök most 
hozzátok c. egyházi dalt használták betétként, de 
olyan erkölcsrontó miliőbe helyezték ezt a dalt, 
hogy a rendőrhatóságok az egyház felszólítása 
nélkül is teljesen betiltották a darabot s ez a szín
házra azzal a veszteséggel járt, hogy az üzemet 
is, be kellel! járatni. (Egyik magyar ifjúsági folyó
irat is közölt egyszer egy ilyen elferdített ízlés
telen verset ugyanerről az énekről, mely után ko
moly s értékes szöveget adott építő értelemben, 
de úgy tudjuk, hogy ezért a helytelen célzatú 
közlésért a szerkesztő a mi egyházunk részéről 
még csak barátságos leintést sem kapott, sőt ez 
az újság sok egyházi emberünk támogatásával 
funkcionál tovább.)

S ö d e r b l o m  é s j o h a n s o n  svéd és finn 
érsek között súlyos konfliktus támadt. Utóbbi 
azzal támadta meg a svédek közismert egyházi 
vezérét, hogy nem hisz Krisztus feltámadásában 
s vele megszakít minden közösséget. E vita során 
érdekes cikkek láttak napvilágot. A döntés min
ket annál is inkább érdekel egész közelről, mert 
a mi egyházunkban is volt a közel múltban ehhez 
hasonló eset, amelyben a szereplő egy vidéki és 
állásától felmentett lelkész volt.

A F o g l i o  u f f i c i a l e  olasz lapban jelent 
meg a következő felhívás: Aki az alúlírott plébá
niai hivatalba minél több Bibliát vagy más egy
házi vonatkozású protestáns irodalmi terméket 
szolgáltat be vagy semmisít meg, az ingyen uta
zási kedvezményt kap Lourdesbe.

A p á p a  elrendelte, hogy a Iisiöi szent 
Terézia templomában különleges imát mondjanak 
Oroszországért, azokért a hitvalló keresztényekért, 
akik hitükért a legtöbb szenvedést élik végig. 
Bajor és délnémet katholikus egyházi körök mind 
erőteljesebben követelik a tisztára katholikus egye
temek létesítését. Egyik egyetemi tanár mondta 
az ilyen összejövetelen, hogy Németországban

addig nem lesz béke, míg ezt a kérdést meg nem 
oldják. E hír hallatára csak arra kiváncsi a türel
mes olvasó is bizonyára, hogy ez a mozgalom 
született-e meg előbb, vagy a mi kultuszminisz
terünk mondott Szegeden hasonló tartalmú beszé
det. Vájjon kit terhel ebben a kérdésben nagyobb 
felelősség: a terv kigondolóját, vagy a terv szol
gai utánzóját?

S o l f  német japáni követ a német egyete
meken buddhista tanszékeket indítványoz felállí
tatni. Azt mondja, hogy amint Kelet nem zárkó
zik el Nyugat szellemétől, ez a kölcsönösség indo
kolt volna.

S v e i c b a n napjainkban kísért az egyház 
és állam szétválasztásának gondolata. E mozgalom
mal szemben együtt dolgozik úgy a protestáns 
egyházak, mint a katholikus egyház vezetősége.

A v e g y e s h á z a s s á g i  kérdések Lengyel- 
országban a legnehezebbek. Ott az evangélikus 
egyház szerint megkötött házasságokat érvénytele
neknek tekintik. Legutóbb a varsói evangélikus 
egyház világi elnöke Ewert senátor beadvánnyal 
fordult a polgári hatóságokhoz hogy ezt a sérel
met szüntessék meg s a speyeri protestáció jubi
leumi évében 30 szavazattal 22 ellenében elvetették.

N é m e t o r s z á g b a n  szép szokás kezd 
meghonosodni az ezüst és aranylakodalom min
tájára a harminc és ötvenéves konfirmáció. Leg
utóbb Hamburgban tartottak szép ünnepségeket. 
Az 1869 és 1879 évben konfirmáltak tettek újabb 
fogadalmat s a templomi ünnepség befejezése 
után kizarándokoltak a temetőbe egykori lelkészük 
sírjához. (Ezt a jó szokást nálunk is be lehetne 
Vezetni gondolkodás nélkül.) dr. Gaudy László.

A Deák-téri evang. elemi 
iskola felhívása.

Az új tanév közeledik és iskolánk tárt ka
rokkal és meleg szeretettel várja az iskolaköteles 
gyermekek beiratkozását. Jó hírnevű, ősi iskolánk 
egyházépítő és nemzetnevelő nagy missziója min
dig abban merült ki, hogy egyházi életünk tag
jait kezdettől fogva az evangélium magasztos szel
lemében nevelje és ezzel a krisztusi szellemmel 
acélozza, vértezze növendékeinek lelkét a jövendő 
küzdelmekre.

Vezetőségünk és az iskola egész tantestülete 
szeretettel hívja és várja most is evangélikus gyer
mekeinket. A tanév végeztével június 24—25-én 
írunk be, míg ősszel szeptember elején tartjuk 
a beiratásokat. Evangélikusainkat már ezen be
iratások első napján kérjük és várjuk, hogy jelent
kezzenek.

Ne riassza vissza hittestvérünket sem a távol
ság, sem az anyagiakban való esetleges szűköl-
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ködés. Vezetőségünk a legnagyobb melegséggel és 
áldozatkészséggel siet a szűkölködők segítségére.

A távollakó gyermekek részére villamos vasúti 
mérséklést igyekszünk kieszközölni, esetleg az 
iskola a saját pénztára terhére váltja meg az arra 
ráutalt, jó magaviseletfi tanuló villamos bérletét. 
Tandíj-mérséklés és tandíjmentességben evangé
likus növendékeink a legmesszebbmenő támoga
tásban részesülnek és ezenkívül ellátjuk őket 
könyvekkel és írószerekkel, mert hiszen a mi mes
terünk, az Úr Jézus Krisztus is azt tanította: „Ami 
jót tesztek a kicsinyekkel, azt én velem cselek- 
szitek.“

Krisztus Urunk szelleme sugallja ezen elhatá
rozásunkat, amikor hitsorsosaink figyelmét felhív
juk iskolánkra, Hisszük, hogy felhívásunk meg
hallgatásra talál.

h í r e  k .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1929. június 16 ón :

H e l y
Óra

d é l e l ő t t
d é l u t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n Drenyovszky János
Deák-tér (magyar) 6 Virág Jenő
Fasor (ifjúsági) 10 Dr. Gaudy László
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 9 Hudák János
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Martony Elek
Üllői-út 24. 10 Késmárszky Lajos
Véci-út 61. 10 Lemnek Vilmos
Abonyi-u. 21. 10 Tuba András
Bécsi kapu-tér 11 Ruzsicska László
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
Június 23-án a Deák-téri templomban Virág Jenő, 

a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai tem
plomban Majba Vilmos prédikál.

Raffay Sándor püspök főpásztori körútja. 
Raffay Sándor dr. bányakerületi evangélikus 
püspök tavaszi kőrútján a múlt szombaton és 
vasárnap hivatalos egyházlátogatást végzett a 
pestmegyei Csornád községben, ahol ez alka
lommal egyházközségi díszgyűlést tartottak. 
Megdöbbenést keltett a leikészi jelentésnek az a 
megállapítása, hogy Csornádon és környékén 
még mindig csaknem minden második gyermek 
kiskorában meghal. Raffay püspök meghatottan 
méltatta a negyvenötesztendei egyházszolgálat 
után nyugalomba vonuló Holéczy János lelkész 
érdemeit, Blatniczky Pál főesperes végül köszö
netét mondotta püspöknek kanonika vizitációs 
fáradozásaiért. A püspök és társasága vasárnap

délután Vácbottyán evangélikus leányegyházat 
látogatta meg. Á szombati és vasárnapi napot 
pedig Csömör községben töltötte. A főpásztor 
szombaton reggel érkezett Csömörre Blatniczky 
Pál teológiai magántanár, főesperes, Szelényi 
Aladár dr. kormányfőtanácsos, egyetemes világi 
főjegyző és Kontarik Gyula dr., Pestvármegye 
kir. tanfelügyelője kíséretében. Fogadtatásánál 
Dorning Henrik dr. budapesti rendőrfőkapitány
helyettes és Laky Elemér dr. rendőrfőtanácsos 
is megjelentek, a község határában Harsányi 
László dr. gödöllői tiszteletbeli főszolgabíró és 
Tiplinger Rezső községi főjegyző üdvözölték a 
püspököt. A templom előtt viszont Jeszenszky 
Gyula helybeli evangélikus lelkész és Nikelszky 
Zoltán ny. tanítóképzőintézeti igazgató, a 
Bányakerületi Luther-Szövetség igazgatója szól
tak a főpásztorhoz. A szombati nap iskola- 
látogatással telt el és az egyházfő a tantestületnek 
elismerését fejezte ki. A vasárnapi Istentiszte'e- 
ten, a szószéki beszéd után, Raffay Sándor 
dr. intézett beszédet a gyülekezethez, majd 
ugyancsak a templomban tartott egyházközségi 
díszközgyűlésen elrendelte, hogy minden vasár
nap a tót nyelvű istentisztelet mellett magyar 
nyelvű istentiszteletet is tartson az egyházköz
ség. A püspök megütközését fejezte ki, hogy 
az egyházi adó Csömörön az állami adónak 
száz százalékát is meghaladja, ezt az adó- 
emelkedést a tanítói nyugdíjjárulék okozza. 
Kijelentette Raffay Sándor, hogy a pénzügy
miniszter figyelmét felhívjá erre az országosan 
mutatkozó sajnálatos jelenségre. A kisebb 
gzülekezetek, úgyszólván, minden jövedelmü
ket ma már ilyen célra kénytelenek fordítani, 
holott a tanítók nyugdíjintézeti járulékairól való 
gondoskodás egészében állami feladat. A püs
pök ezután küldöttségeket fogadott, majd köz
ebéd volt.

Lehr Albert síremlékének felavatása. A
budapesti evang. gimnázium volt növendékei 
egyesülete f. hó 11-én délután 6 órakor avatta 
fel a Kerepesi-úti temetőben Lehr Albertnek a 
gimnázium egykori neves tanárának síremlékét. 
Kemény Lajos felavató imája után emlékbeszé
det mondott dr. Császár Elemér egyet, tanár 
és dr. Loisch János, gimn. tanár, majd ünnepi 
ódát olvasott fel dr. Remport Elek, befejezésül
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a gimn. énekkara énekelt. A jeles nyelvtudós 
tisztelői, barátai és volt tanítványai nagy szám
ban jelentek meg a kegyeletes ünnepélyen. 
A szép emléket Lux Elek szobrászművész 
készítette.

Anyák napja. A Deák-téri ev. elemi iskola 
május 30-án d. e. 9 órakor a legmasztosabb 
emberi érzelemnek, az anyai szeretet dicsőítésé
nek szentelt egy valóban ünnepi órát. A változa
tos műsort közének vezette be, melyet Wolf 
Lajos, lelkész szívhezszóló alkalmi imája köve
tett. Imádságos lelkek fogékonyak s így nem 
csoda, ha Lahmann György, igazgató ünnepi 
beszéde alatt számos csillogó szemben gyö
nyörködhetett a csendes megfigyelő. Mintegy 
igenlő válaszképen felragyogtak a kicsi szemek, 
amikor az édesanya iránti fokozottabb szere- 
tetre buzdította a gyermeksereget s könny 
csillogott akárhány felnőtt szemében, midőn 
az édesanya áldozatos odaadásáról beszélt. 
Meggyőződésünk, hogy felhívása maradandó 
nyomokat hagy a gyermekek lelkében s ezen
túl még a szeretetben felületesebbek is „jobban 
vizsgálják majd édesanyjuk szemét, hogy 
eléggé ragyog-e, ha fiára tekint; jobban figye
lik meg a homlokát: vájjon nem képződik-e 
itt-ott egy vádoló ránc; melegebben csókol
ják azt a fáradhatatlan kezet, mely szakadat
lanul a gyermekért dolgozik s forróbban tudnak 
imádkozni azért a szívért, mely ott is meg tud 
bocsátani, ahol mindenki csak elitéi.“ Az 
ünnepélv után a gyermekek néhány szál fehér 
szegfűvel kedveskedtek a nap hőseinek, az 
édesanyáknak.

Lelkészbeiktatás. Czipott Géza eddigi 
szentgotthárdi lelkészt, a Harangszó című egy
házi hetilap szerkesztőjét, ünnepélyes keretek 
között most iktatták be hivatalába, mint a szom
bathelyi egyházközség új lelkészét. A szertar
tást Zongor Béla, a vasi-közép egyházmegye 
esperese, egyetemes egyházi főjegyző végezte, 
majd ünnepi gyülekezeti közgyűlés volt, este 
pedig a Sabaria-szálló nagytermében társas
vacsorán ünnepelték Czipott Gézát.

Az Evangélikus Papnék Országos Szö
vetsége jól sikerült orgonahangversenyt rende
zett az özvegy papnék otthona javára f. hó 
10-én este Deák-téri templomunkban. — Nem 
volt ugyan telve a nagy templom, de híveink 
mégis méltányolták a papnék nemes célját és 
szép számmal jelentek meg. Az estélyről rész
letes tudósítást jövő számunkban hozunk, ami
kor majd a felülfizetések és adományok jegy
zékét is közölni fogjuk.

A Lutheránia egyházi énekkar szomba
ton, június hó 8-án, este 8 órakor tartotta szo
kásos évzáró hangversenyét a Leánykollégium 
dísztermében. A műsoron, melyet a „Hiszekegy" 
vezetett be szerepelt Kapi Gyűl 1 23. és 25. zsol
tára, három Bach ária, Lavotta Rezső „Magyar

glóriája" zongorakísérettel, dr. Kováts „Magyar 
kántátéja" zongorakísérettel. Először szerepelt 
a Lutheránia férfikarának quartettje olyan siker
rel, melyre büszkeséggel fog emlékezni min
denki, aki a hangversenyen megjelent. Zajos 
sikert aratott az énekkar a Kuruc-nótákkal, de 
a Kossuth nótákkal is. A „Himnusz" zárta be 
a minden tekintetben sikerült hangversenyt, 
melyért az énekkar nem kért belépő-díjat. Ének
karunk ismét bebizonyította, hogy szorgalmas 
munkát végzett ideiglenes karnagyának: vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lel
kész önzetlen vezetése mellett, olyat, melyet a 
deáktéri híveknek több érdeklődéssel kellett 
volna honorálnia. Mert fájdalmasan állapították 
meg a megjelentek, hogy az énekkari tagok 
hozzátartozói mellett egyházközségünk vezető 
és kormányzó emberei nem jelentek meg, pedig 
mindannyiukat arra kérte a Lutheránia vezető
sége, hogy megjelenésükkel hassanak buzdí- 
tólag azokra a fiatal egyháztagokra, akik ide
jüket, de nehezen keresett filléreiket is rááldoz
ták arra, hogy a deákléii egyháznak megfelelő 
énekkara legyen. A részvétlenség keserű be
nyomásokat hagyott hátra a tagokban, bár há
lásan vették, hogy Főt. Püspök urunk megjele
nésével emelte a hosszú készülődés után nagy 
gonddal és szeretettel megrendezett hangverse
nyüket. Reméljük, hogy a tapasztalt közöny 
nem fog bomlasz ó következményekkel járni. 
A Lutheránia lapunk jövő számában fogja nyug
tázni azon összegeket, melyekkel az egyház- 
községi tagok a Lutheránia fentartásához ezen 
alkalomból hozzájárultak.

Évzáró istentisztelet a Luther-Otthonban.
A Luther-Otthon ifjúsága f. hó 9-én vasárnap 
d.e. 11 órakor tartotta évzáró istentiszteletét az 
Üllői-út 24. sz. alatt levő imateremben. Ez 
alkalommal Dr. Gaudy László vallástanítási 
igazgató prédikált.

Evangélikus temetési énekkar alakult a 
Lutheránián belül, mely az eddigi temetési 
kántusoknál jóval olcsóbban és igazi evang. 
szellemben kínálja fel az énekben rejlő vigasz
taló erőt Budapest evangélikusainak. Szegény
sorsú ev. egyetemi hallgatókból alakult ez az 
énekkar, melynek előadó képességéről szak
értők állapították meg, hogy kifogástalanúl fogja 
szolgálni egyházunkat. Mindazok, akik ennek 
az énekkarnak a szolgálatát óhajtják igénybe 
venni, jelentkezhetnek telefonon is (Aut. 811-09) 
a Deák-téri lelkészi hivatalban, ahonnan az 
énekkar a további intézkedéseket pontosan 
megkapja. Régi hiányt igyekszik ez pótolni. 
Kérjük ennek az alakulatnak támogatását.

Az Angyalföldi Luther-Szövetség vasárnapi- 
iskolája f. hó 16-án vasárnap d. u. 4 órakor 
a VI., Váci-út 61. sz. iskola tornatermében 
tartja meg évzáró ünnepélyét, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel meghív.
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Ifjúsági im akönyv jelenik meg. Vidovszky 
Kálmán, a Luther Otthon igazgatója, a Magyar 
Cserkész szerkesztője, ismert ifjúsági író lelké
szünk, sajtó alá rendezte mintegy 180 imádsá
got tartalmazó, a serdülő ifjúságnak és cser
készeknek szánt imakönyvét. A valóban nagy 
hiányt pótló imakönyv „Imádkozó Fiúk“ címen 
június első felében jelenik meg. Megrendelhető 
a szerzőnél, Budapest, Vili., Üllői-út 24.

Hitfestvéreim tennisz és sportcikket olcsón vásárol
hatnak M aurer Istvánnál VI. Teréz-körút 7. (Andrássy-út 
sarok) Telefon L. 981 — 94.

Konfirmációi ajándék. Adományaikkal a 
konfirmandusokat a „Kövess Engem" című kis 
imádságos könyvvel a következők ajándékozták 
meg: Dr. Kéler Zoltán 15, K. M. 10, Pap Elek 
15, Pesthy Pálné 15, Csáky Adolf 10, özv. Bor
bély Lajosné 20, Dr. Marton Pál 3, Hoffner 
Károly 3, Sándy Gyuláné 4‘50, Czitó Ferenc 
7'50, Bartel Jánosné 10, Dr. Scholtz Kornél 15, 
Dr. Ráső Lajos 10, Mazik Ernő 10, Bánky Donátné 
5 P. Összesen 153 00 P„. Zerkóczy Samu rima
murányi vezérigazgató Ózdi egyházfelügyelő 20 
drb-ot az ottani konfirmandusoknak juttatott.

Adományok a  Luther Otthon szegény
sorsú  tagjainak segélyezésére. Megírtuk már, 
hogy a budapesti Luther Otthon, egyházunk
nak ez az egyetlen egyetemi hallgatókat be
fogadó és istápoló intézménye körlevélben 
kereste fel az egyházakat, kérve, hogy szavaz
zanak meg az Otthon szegény lakóinak segé
lyezésére egy kisebb évenkénti összeget, amely 
együtt mégis csak lenne annyi, hogy abból 
egy-két szegény, tehetséges és szorgalmas diá
kunk komoly segélyt kaphatna. A kérés széles 
körökben a legmelegebb fogadtatásra talált. 
Az egyháztanácsok ugyan még nem foglalkoz
hattak érdemben az üggyel, de a gondolat 
mindenütt nagyon tetszik, mert nagyon kis 
áldozattal komoly segítségre ad lehetőséget. 
De már eddig is beküldték kisebb-nagyobb 
adományaikat a következő egyházak: Oros
háza Mezőberény I. kér., Kiskőrös Lébény, 
Tét, Nemeskér, Meszlen, Zalaegerszeg. Amikor 
a Luther Otthon vezetősége ezúton is köszö
netét mond a megértő egyháztanácsoknak, 
kéri a kérdést szeretettel és keresztyéni áldozat- 
készséggel kezelő egyházakat, hogy e valóban 
nemes s az evangélikusok hagyományos kul- 
túrérzékét bizonyító adományaikat június köze
péig küldjék meg a Luther Otthonnak, hogy a 
segítő munka már a legközelebbi iskolai évben 
megkezdődhessék.

Téli tüzelőanyagszükségletét már most szerezze 
b e ! Jutányos áron kapja az Evangélikusok Gazdasági 
Szövetkezeténél : VI., Andrássy-út 13. II. Hessz.

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 menekült" jeligére sür
gősen eljuttatni szíveskedjenek, hogy édesanyámat 
az elpusztulástól megmenthessem. Szomorú 
adataim, amelyek egy erdélyi magyar család 
tragédiájával hirtelen bekövetkező hármas halál
esetet igazolnak, e lap kiadóhivatalában meg
tekinthetők.

Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egy
háztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-kőrút 27. szám.

Kisebb háztartás vezetésére keresünk jobb főző 
mindenest lehet özvegyasszony is. Cím megtudható: IV., 
Deák-tér 4. I. 6. Gazd. nyilv. hiv.

Idősebb úri házaspár, keres szolid jó megjelenésű 
főzőnőt háztartásuk vezetésére, akit jó bánásmódban 
részesítenének és mint családtagot tekintenék. Cím : IV., 
Deák-tér 4. I. 6. Ev. gazd. nyilv. hivatalban megtudható,

Úri család keres minden tekintetben kifogástalan 
német—angol nevelőnőt, I. elemista kisfiú mellé, ahol jó 
bánásmódba részesítenék, fizetés megegyezés szerint. Cím 
megtudható IV., Deák-tér 4. I, 6. Ev. gazd. nyi!v)Tiivatafban.

Házakhoz ajánlkozik férfi és női fehérvarrás és 
javításra, evangélikus hittestvér VI., Polónyi Sándorné 
Frangepán-u. 40. földsz. 8.

Hittestvérünk dr. Pazár Zoltán belgyógyász és fog
orvos, volt kórházi orvos, rendel d. u. 3—6-ig. VI. kerület 
Eötvös-u. 41/b. sz.

Siófokon legszebb villában, közvetlenül a strand 
mellett 1—2 szobás lakások kiadók. Érdeklődni lehet IX. 
Üllői-út 91.1. 8. és Siófokon Bélavéri-út 4. Kiss Györgynél.

Kárpitos és diszitő hívünk ajánlkozik, minden e 
szakmába vágó munkát vállal, pontosan, lelkiismeretesen. 
Lev.-lap hívásra házhoz megy, vidékre is. — Klimscha 
Alajos, Kispest, Baross-utca 57.
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