V-ik évfolyam 25. szám

1929. évi június hó 23

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

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

K ö lc s ö n ö s m é rté k .
Lukács ev. VI. 38.
zzal a mértékkel mérnek néktek,
amellyel fi mértek, — ez a mon
dat Krisztus evangéliumában az
életnek olyan igazsága, melyet
minden embernek meg kell ta
nulni, de amelyet az emberek
mindaddig nem szoktak megtanúlni, míg csak a saját kárukon
nem okúinak. Kezdetben ugyanis minden ember
önmagának kedvező mérleggel mér saját magá
nak. Amilyen pontosan észreveszi az ember
már gyermekkorában azt, ha valami érdeke
■agy joga sérelmet szenvedett, éppen olyan
pontos szigorúsággal veszi észre a hibákat és
évedeseket mások életében, leginkább pedig
akkor, ha ezek vele szemben történtek meg.
Másképen áll azonban a dolog a jó, a helyes,
a dicséretreméltó cselekedetek és erkölcsi szem
pontok tekintetében. Itt az ember önmagával
izemben túlságosan enyhe, másokkal szemben
álságosán szigorú. Száz mentséget is fel tud
iiozni saját gyengeségei védelmére, egy-két
mentséget is sajnál mások gyengeségei magya
rázatára.
De még a legelfogultabb és legönzőbb
embert is akarva-akaratlanúl folyton neveli az
áet. Sok keserves tapasztalat, sok megszégye3i'ett önzés lassanként arra tanítgatja az embert,

hogy igyekezzék egyforma mértékkel mérni azért,
mert az igazság ezt kívánja. Ha nem tud sem
mit megérteni és megbocsátani másoknál, akkor
önmagával szemben is legyen ugyanilyen szi
gorú. Ha pedig önmagával szemben engedé
keny és mentegetődző, akkor legyen másokkal
szemben is megértő, mert kölcsönös a mérték:
azzal mérnek nekünk, amellyel mi mérünk
másoknak.
Üdvözítőnknek ez a kívánsága azonban
tulajdonképen nem a maximumot, hanem csak
a minimumot kívánja tőlünk. Kívánhatna sok
kal többet is. Kívánhatná azt, hogy legyünk
önmagunkkal szemben jóval szigorúbbak és
másokkal szemben enyhébbek, legyünk ma
gunkkal szemben megvesztegethetetlenek, má
sokkal szemben pedig szeretetteljesek, önma
gunknak kevesebbet engedjünk, másoknak
többet megbocsássunk. Óh bizony énnek a
világnak az a boldog állapota, melyet a szent
írás Isten országának nevez, akkor fog elkövet
kezni, mikor az emberek között egykor ez az
ideális közös mérték le s z : adjatok jó mértéket,
megtetézett, fösvénytelen, irigység nélküli,- ön
magad mértékénél is jobb mértéket másoknak,
mert minden élet értéke és boldogsága ott kez
dődik, mikor másokért tud élni, áldozni és
jobbulni . . .
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O rszágos P ro testá n s S ajtó szö vetség.
Mint ismeretes, a protestáns érdekek inten
zív védelmére ez év április 21-én, dr. Baltazár
Dezső püspök elnöklésével megalakult az Orszá
gos Protestáns Sajtószövetség, mely iránt az egész
országban rendkívüli érdeklődés mutatkozik.
Az alakuló közgyűlésen a protestáns élet
számos kiválósága vett részt és a megjelentek a
legteljesebb mértékben osztották úgy Baltazár
Dezső dr., mint pedig D. Raffay Sándor püspökök
beszédeit, valamint a protestáns intézmények
képviselőinek felszólalásait, melyek abban egyez
tek meg, hogy a protestáns sajtót a mai komoly
időkben minél előbb fejleszteni kell és a protes
táns írók, hírlapírók, művészek komoly és céltuda
tos tömörítésével a magyar protestáns egyházak
és társadalom érdekeit a sajtóban intenziven kell
előbbre segíteni.
Nem vitás, hogy a protestáns sajtó mai
állapotában a magyar protestantizmus nagy céljai
érdekében támogatásra szorul és az, hogy ez a
sajtó egységes elvek szerint közös célokat szolgál
jon és pedig úgy, hogy a jövőben az esetleges
súrlódásoknak még a lehetősége is megszüntettessék.
Az alapítókat — akik hosszú hónapokon át
a legteljesebb önzetlenséggel dolgoztak, — az a
cél vezette, hogy az egész protestáns sajtót
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Megértettem.
A délafrikai háborúban történt. Egész nap
folyt az elkeseredett küzdelem. A tűzvonal mögött
pedig R. evangélista és az orvosok hűségesen
szolgáltak a betegeknek és haldoklóknak. Ekkor
egy ágyúgolyó közel az evangélista mellett sújtott
egy fiatal katonát. Az orvos mindent megtett, hogy
szenvedéseit enyhítse, de tudta, hogy a földön
nincs többé számára segítség. Elmentében meg
kérte az evangélistát, keresse fel a haldoklót.
„Emberileg szólva, már meg kellett volna halnia,
azonban két óránál tovább semmiképen nem él
het." R. bement a sátorba és megkérdezte a sebe
sültet, hogy tehetne-e érte valamit. Ugyanekkor
hirtelen felébredt szívében a forró vágy, hogy meg
mentse ennek az embernek a lelkét s ezért meg
kérdezte: „Elkészült a halálra ?‘‘ „Nem.“ Egy té
kozló fiúnak a története következett ezután. A be
széd kimerítette az ifjút és rövid időre elszunynyadt. Mikor R. egy óra múlva visszatért, ébren
találta. Megkérdezte: „Tudja-e, hogy haldoklik?"
„Tudom" — felelte a katona. „Szeretne-e a mennybe
jutni ? " „Hogyne, de erről már lekéstem." Az evan
gélista letérdelt a haldokló mellé és így szólt:
„Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden
bűntől, — ha bűneit bánja, imádkozzék velem
ahhoz, aki szerette magát és most keresi:
„Amint vagyok — nem várva, hogy
Lelkemnek terhe, szennye fogy,
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tömöríthessék és érdekeit a szövetségen keresztül
előbbre vihessék.
Megállapíthatjuk továbbá azt is, hogy az
alakuló közgyűlésen megválasztott elnökség, nem
különben a tisztikar és a közel száztagú választ
mány a protestáns élet értékeiből válogattattak ki.
A Sajtószövetség elnöksége még az alakuló köz
gyűlésén gondoskodott arról is, hogy a szövetség
vezetősége a pusztán csak véletlenségből kimarad:
kiváló hittestvéreinkkel magát kiegészíthesse; mely
elhatározás is a legkonciliánsabb magatartást bizo
nyítja és lehetőséget nyújt arra, hogy az alakulás
körül esetleg felmerült hibák teljesen kiküszöböltessenek.
Az alakuló közgyűlés után a Sajtószövetség
elnöksége az alapszabályokat jóváhagyás véget:
felterjesztette a m. kir. belügyminisztériumhoz és
egyben megtette a legelső lépéseket a szövetség
országos megszervezéséhez, mely munkálatok meg
kezdése természetesen csak az alapszabályok jóvá
hagyására várt.
E héten érkeztek vissza a Sajtószövetség
alapszabályai 167.820/929. IV. sz. a. jóváhagyólag
a m. kir. belügyminisztériumtól, minek folytán
most már a Sajtószövetség a legrövidebb időn
belül megkezdheti munkásságát.
Hisszük és reméljük, hogy a Sajtószövetség
mindenütt azzal a megértéssel és szeretettel fog
találkozni, mely egyik főfeltétele a magyar protes
tantizmus boldogabb jövőjének i s !
Hozzád, ki megtisztíthatod.
Bárány Jézus, jövök 1“

Halkan ismételte a katona az ének szavait,
azután egészen csendesen feküdt, majd újra mondta:
„Bárány Jézus, jövök !„“ Hirtelen felragyogott az
arca: „Megértettem: Ő érettem halt meg 1“ Az
evangélistát máshova hívta a kötelessége; meg
ígérte, hogy újra eljön, de mire másnap reggel
felkereste a katonát, az már haza ment.
A temetésen az orvos elmondta az evan
gélistának, hogy mennyire meglepte őt a sebesül:
életképessége: „Ez csoda volt." R. evangélista
pedig így felelt: „Talán imádkozó édesanyja, vagy
testvérei vannak otthon és Isten visszatartotta a
halál kezét, hogy még megadhassa neki az utolsc
kegyelmi alkalmat."
Hat év múlt el, R. evangélista egy össze
jövetel után megismerkedett egy úrral, akinek a
neve eszébe juttatta délafrikai élményét. Nem
sokára már azt is tudta, hogy annak a katonánar
a bátyja áll előtte. „Engedje meg a kérdést, imád
kozó édes anyja van-e önnek?" „Igen," volt i
felelet, „öreg édes anyánk 8 év óta béna és abba:
az időben, mikor tudta, hogy öcsém ott van háborúban, napokat töltött el imádkozva, hogy fii
készen találtassék, ha az Úr elhívná az örökké
valóságba. Később csak annyit tudattak velünt
hogy öcsém meghalt." — R. evangélista mindem
elmondott, amit az elhunyttal kapcsolatban áté.
így az imádkozó édes anya évek múlva megtud
háttá, hogy imája, és hite nem volt hiábavaló.
(Fénysugár^..
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Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Váci-út 61.
Abonyi-u. 21.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Lenke-út 56.

fél 10

n

6
—

11
4
5
9
11
10
fél 11
10
10
10
11
11
11

Broschko G. A.
Drenyovszky János
Virág Jenő
—

Kemény Lajos
Lamnek Vilmos
Broschko G. A.
Majba Vilmos
Dendely Károly
Morhács Márton
Lamnek Vilmos
Martony Elek
Rimár Jenő
Tuba András
Ruzsicska László
Mohr Henrik
Szabó Aladár

Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
Június 30-én a Deák-téri templomban Virág Jenő,
a fasori templomban Lemnek Vilmos, a kőbányai tem
plomban Majba Vilmos prédikál.

Tem plomavatás. Raffay Sándor dr. evan
gélikus püspök vasárnap a pestmegyei Álsógöd
község evangélikus templomát felavatta. FlochReichersberg Alfréd lovag nagybirtokos és fele
sége, De Bain Mária báróné bocsátották az új
emplom telkét az egyházközség rendelkezésére,
Raffay Sándor dr. püspök még vasárnap este
Szarvasra utazott, ahol egész héten át az evan
gélikus gimnázium érettségi vizsgáit vezeti.
Egyházmegyei felügyelői beiktatás. Július
"ó 2-án Gyönkön, a tolna—baranya—somogyi
-V- egyházmegye felügyelői székébe iktatja dr.
r’esthy Pál bányakerületi felügyelőt. — Az
orosházi egyházközség felügyelőjévé egyhan
gúlag dr. Sztranyavszky Sándor belügyi államtkárt választotta meg.
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Jóltevők ünnepe. A fasori ev. gimnázium
múlt héten kettős ünnepet tartott, egyrészt jóltevői emlékének áldozott, másrészt 25-ik évfor
dulóját ünnepelte annak, hogy a Deák-téri épü
letből átköltözködött a fasori hatalmas épületbe.
A dísztermet teljesen megtöltő előkelő közön
ség előtt az ünnepélyt dr. Németh Ödön egyet,
tanár, iskolai első felügyelő nyitotta meg mély
gondolatokban gazdag beszéddel, majd Mikola
Sándor nagy figyelemmel hallgatott ünnepi be
szédében a gimnázium történetét ismertette s
elsorolta az iskola három jóltevőjének érde
meit, kiknek arcképét ezen a jubiláns ünnepen
helyezték el a díszteremben. Kéler Napóleon
nagy alapítványt tett a gimnázium javára, Pecz
Samu tervei szerint épült e gimnázium és dr.
Zsigmondy Jenő sokféle minőségben szolgálta
és segítette a gimnázium ügyeit hosszú köz
pályája alatt. Kéler Napóleon arcképét Sárkány
Gyula, Pecz Samuét Oppel Imre és dr. Zsig
mondy Jenőét Balló Ede festette. A megemlé
kezés után D. Raffay Sándor püspök mondott
záróbeszédében az alkotó szellem maradandóságáról felemelő hatású igazságokat, majd a
magyar Hiszekegy eléneklése után a szép ünnep
véget ért.
Beiratások. Híveink figyelmét ismételten
felhívjuk evangélikus iskoláinkra. A Deák-téri
elemi fiú- és leányiskola, a Deák-téri leánykollégium, a Veres Pálné-u. internátussal és a
fasori gimnázium, a Damjanich-u. internátussal
elsősorban egyházhíveink gyermekeit várja, azok
számára él. De kérjük híveinket arra is, hogy
gyermekeik beiratásán kívül, ismerőseiknek is
szóljanak iskoláinkról, melyek mind a leg
kiválóbbak, országos hírűek és egyházunknak
büszkeségei.
A Protestáns Országos Árvaegylet köz
gyűlése. A Deák-téri leánykollégiumban tar
totta a napokban évi rendes közgyűlését a
Protestáns Árvaegylet. Dr. Raffay Sándor püs
pök imája után az árvaegylet elnöke, dr. Pesthy
Pál ny. igazságügyminiszter, a bányai evangé
likus egyházkerület felügyelője mondott bevezető
beszédet: Ha a Protestáns Országos Árvaegy
let nem végezhetett annyit, amennyit szeretett
volna, csupán amiatt van, hogy a legértéke
sebb és leginkább áldozatkész magyar nép
rétegek gondja, baja napról-napra növekszik.
A vallásfelekezetek vetélkedése csökkenti az
összefogás erejét még az árvagondozás terén
is. Ezelőtt hetven esztendővel, az árvaház meg
alapításakor, az egyesületnek hatszáznál több
tagja volt, ma a tagok száma 212. A világhábo
rút közvetlenül megelőző időkben — folytatta
Pesthy Pál elnök — az egyesület kétszáz árva
gyermeknek viselte gondját évről-évre, most
csupán százharmincat láthat el. Hadikötvények
ben az egyletnek félmillió aranykoronája ment
tönkre. Amerikában élő hazánkfia, dr. Szoboszlay Gyula az elmúlt évben több mint hatezer
pengőt, 1915 óta összesen több mint 238 ezer
pengőt küldött haza árvagondozás céljaira.
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Kérjen árjegyzéket valódi ezüst evőeszközökről
a 60 éves S zigeti N ándor és F i a cégtől
Magyar ötvösmunkájú úrvacsorakelyhek, keresz
telőtálak megtekinthetők :
B u d a p e s t, I V ., H lu zeu m -k ö rű t 3 1 . alatt,
a Nemzeti Múzeummal szemben.
Pesthy Pál külön is kiemelte, hogy a legutóbbi
költségvetés közel 12 ezer pengős deficitjét még
odaadóbb gyűjtéssel kell eltüntetni. Dr. Lam otte
Károly fővárosi tanácsnok választmányi tag lett.
Raffay Sándor püspök ezután Pesthy Pál érde
meit hangoztatta. „A cselekedetek embere ő —
úgymond a püspök — s rendkívüli optimiz
mussal vezeti az árvaegyletet a jobb jövendő
felé.“ Végül dr. Vecsey Aladár ügyész terjesz
tette elő az egylet munkásságáról szóló jelentését.
A Deák-téri Luther-szövetség vasárnap,
f. hó 30-án, d. e. 12 órakor tartja évi közgyű
lését a Leánykollégium dísztermében. A tárgysorozat szerint az elnökség bemutatja : a kultu
rális- és a gyámolító szakosztály-, valamint a
Leányegyesület', a Cserkészcsapat (223. sz.) és
a Lutheránia jelentéseit. Betöltendők az összes
tisztviselői tisztségek és a választmányi tagságok.
Az Elnökség hittestvéri szeretettel kéri a Deák
téri lelkészkor híveit, valamint a lelkészkörön
kívül lakó tagjait, hogy a közgyűlésen okvet
lenül megjelenni szívesek legyenek.
A „Lutheránia" egyházi énekkar ez úton
nyugtázza a következő adományokat: 20 pen
gőt adtak: dr. Pesthy Pál, Herrmann Miksa,
Lingel Károly, Beczkó Biró Gyula. 10 pengőt
ad tak: Szandtner Béla, Lavotta Gyula, báró
Radvánszky Albert, Saxlehner Ödön, Hoepfner
Guidó, dr. Szelényi Aladár, Tirscher László, dr.
Rásó Lajos, Szandtner Gyula, Sárkány László.
5 pengőt adtak: Blaskovich Andor dr., Mágócsy
Dietz Sándor dr., Bereczky Sándor, Elischer
Viktor, Ullmann István dr., Mayer Árpád dr.,
dr. Vladár Tivadarné, Beyer Jenő, dr. Hegedűs
István, Pető György. Elischer Vilmos, Zsigmondy
Dezső, Jász Dezső, Münnich Aladár, Okolicsányi
Zoltán dr., D. Raffay Sándor, ifj. Sárkány László,
Jeszenszky Sándor, Artner Oszkár, özv. Kormúth
Frigyesné, Höher Vilmos, Schneller Húgó, Kon
koly Elemér dr., Tomcsányi Vilmos Pál dr. és
Landgraf János. 4 pengőt adtak: Sólyom János,
Hittig Lajos. 3 pengőt adtak : Szigethy Lajos dr.,
Haitsch Sámuel, Meskó Pál, Platthy János, Gregersen Nils dr., Szepessv Rezső dr., Tomcsányi
Móric, Némethi Zoltán, Bánó László, Holitscher
Pál dr. 2 pengőt adtak : Lehotzky T., Flőthmann
Aladárné, özv. Brózer Mórné, Schneller H.,
Scholtz Oszkár dr., Scholtz Géza dr., Tomcsányi
Kálmán dr., Bendl Henrik, Schodits Lajos. 1 pen
gőt adtak: Blaskovich Gyula, Raics Károly.
12 névtelen adott összesen 15 pengő 10 fillért.
Fogadják mindannyian a Lutheránia őszinte
köszönetét.
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Az Ev. Papnék Országos Szövetségének
múlt héten a Deák-téren tartott orgonahangver
senye művészi szempontból igen magas szín
vonalú volt. Zalánfy Aladár zeneművészeti fő
iskolai tanár orgonán előadott számai, Sponerné
Martin Anna oratoriumi énekművésznő éneke
és Barabás Lídia hegedűszámai a komoly zene
áhítatával töltötték el a hallgatóságot. A Pap
nék Szövetségének elnöksége ezúton is hálá
san köszöni a szereplő művészek önzetlen
fáradozását. Köszönettel nyugtázzuk alábbi felülfizetéseket, illetve adományokat: Zalánfy Aladár
40, Knuth Károly 25, dr. Csordás Elemér 20,
beczkói Biró Gyula 20, Kovács András 20,
dr. Holitscher Pál 10, Szirmai Oszkár 10, dr.
Szelényi Aladár 10, Tomcsányi Móric 10, dr.
Pesthy Pál 10, Tirscher László 10, dr. Rásó
Lajos 10, Benes Imre 10, Schmidt Rezső 10,
Janecz Nővérek 12, Hittig Lajos 6, dr. Hegedűs
István 6, Landgraf János 5, dr. Haberern J.
Pál 5, Hoepfner Guidó 5, Elischer Viktor 5,
dr. Mayer Árpád 5, dr. Petrik Aladár 5, Zsigmondy Géza 5, ifj. dr. Pőzel István 5, Saxlehner
Ödön 5, Lingel Károly 5, dr. Lamotte Károly 5,
Meskó Pál 5, vitéz Szondy Lajos 5, dr. Richter
Richárd 5, Rátz László 5, Tomcsányi V. Pál 5,
dr. Posch Gyula 5, Becht Albert 5, Doktorics
Benő 5, Kéler Gyula 5, Schoditsch Lajos 5,
Elischer Vilmos 5, Szandtner Gyula 5, dr. Pazár
Zoltán 5, dr. Zsigmondy Dezső 5, dr. Konkoly
Elemér 5, vitéz Sárkány Jenő 5, Szandtner Béla
5, Jeszenszky Pál 5, Fabriczius Endre 5, Tomcsánvi Kálmán 5, Folkusházi Lajos 5. Taubinger Rezsőné 4, Missura Lajos 4, Tscheuke
Hermann 3, dr. Vetsey Aladár 3, Kemény Gyula
3, Bereczky Sándor 3, dr. Platthy János 3,
Németh Zoltán 3, Bánó László 3, dr. Bőhm
Dezső 3, Bendl Henrik 3. dr. Zimmermann
Ágost 3, Bayer Jenő 3, Okolicsányi Gyula 3.
dr. Szigethy Lajos 3, dr. Gregersen Nils 3, Marschall Emília 3, dr. Szepessy Rezső 3, Schermann József 3, dr. Mágócsy Dietz Sándor 3.
Lamnek Vilmos 2, Kiss Lászlóné 2, dr. Kovács
Sándor 2 Blaskovics Gvula 1, Dusek Valéria 1,
Gyulai Erzsébet 1 pengőt. Budapest, 1929 június
20. Dr. Kovács Sándorné pénztáros.
Kerti ünnepély Kőbányán. A X. kér.
Lutherszövetség jun. 8-án, szombaton jól sike
rült kerti ünnepélyt rendezett a kőbányai evang.
templomalap javára. Különös érdekességet adott
ennek az ünnepélynek az, hogy ki volt állítva
a felépítendő evang. templom pályanyertes terve
is, melyet Frecska János műépítész tervezett
A délután folyamán ifjúsági-játékverseny volt.
melynek során a nagy számban megjelent gyer
meksereget meg is vendégelték. A versenyeket
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és játékokat Király Dezső, az áll. reálgimnázium
testnevelési tanára nagy szeretettel és hozzá
értéssel vezette. Az ifjúsági kerti ünnepély leg
szebb része a szellemi verseny volt. A verseny
zőket koruk szerint három csoportba osztották.
Az elemi iskolai csoportnál kitűntek: Moravcsik
Erzsiké, Philipp Katóka, Gyepay Magda és
Haraszthy Lajcsika. A polgári iskolai csoport
ban : Hegyi Ilonka és Kemer Edith, Badini Irén,
Horváth Ágnes, Pethő Kálmán. A középiskolai
felsőbb osztályú csoportban már drámai hatást
kiváltó szavalókat volt alkalmunk megismerni:
Barczán Endrét, Horváth Melindát. Láng Mihályt,
Alexandrovits Amáliát. A hegedűsök csoport
jában feltűnt: Kéry Gyula, Kéry Mária, és Ruppl
Sándor. A bírálóbizottság valamennyit jutalom
érdemesnek találta. A nőválasztmány bölgytagjai ritka szép kézimunka- és bőrdíszmű tár
gyakat készítettek a tombola részére. Felül
fizettek : Haggenmecher Oszkár 5, Haggenmacher Henrik 5, Oswáth Károly 5, Kern Ernő
10, Dános Marcel 50, Halter Károly 10, Cziczvarek Ferencné 1'50, Németh Gizella 10, dr.
Hermann Béla 3, Klekner-család 21'60, Gratz
Dániel 20, Doktorics Benő 18’80, Pfeifer János
17, Vainer Gusztáv 12’60. Simkovies Lajos 7.
Polgár Ödönné 7, Skorka Lajos 5‘20, Hajts
Lajos 5, Keller József 5, Kutassy Jenő 5, Kele
men Ferenc 5, Ranyák János 5, Szemann Mi
hály 5, Kulcsár Lajos 3 80. dr. Bereczky Zol
tánná 3 80, Skorka Mihály 3’80, Guth Pál 2’60,
Klein Vilmos 2'60, Papp F.-né 2'60, Elefand
Jenő 2'60, Schieb R“zső 2 60, Unger Gyula 3'60,
Diettrich Károly 2’60. Cserjék Jánosné 2'60,
Meleghegvi Sámuel 2, Bartos Gusztávné 2, Markovich Ferenc 2, Gyapav Magda 2, N. N. 2,
Ernszt János 2, Pfeiler Dániel 2, Matz Gyula
1.60, Papp János, Stemmer Ágostonná, Rausz
Ágoston 1 pengő, Weiner Károly, Halász Ist
ván, N. N. 80 f. Többen 1‘60, özv. Rácz Ödönné
3, Koller Zsófi 10, Stampay J. 3, Minké Béla
3_ P-t. A kerti ünnepély tiszta jövedelme 802 P.
vogadják a jószívű adakozók a rendezőség
ószin'e köszönetét.
Áldozatkészség. Balló Ede festőművész,
a képzőművészeti főiskola tanára szülővárosá
ban, Liplószentmiklóson, teljesen saját költsé
gén menházat építtet aggok részére. Íme, a
szülőföld szeretete átszáll a demarkációs vo
nalon . . ,
Kirándulás. A fasori ifjúsági Luther-kör
a most konfirmált ifjúság részére egész napos
kirándulást rendez a gödöllői fácánosba. Indu
lás 23-án, d. e. 8’20-kor a keletiről, érkezés
este 9-ko-. Előjegyzés a fasori Ielkészi hivatal
ban. Telefon : József 335—92. Vonatköltség
1'50 P. Vendégeket is szívesen látunk.
Kántori állás. A Budapest III. kerületi
(Öbuda-Ujlak) ág. hitv. evang. egyházközség
megfelelő tudással rendelkező kántort keres, aki
az egyházi énekkar vezetésére is vállalkozik.
Fizetési feltételek, az állás betöltésével járó
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kötelezettségek s egyéb tudnivalók megtudhatók
az egyházközség lelkészi hivatalánál: Budapest,
111. kér., Zichy-u. 7. sz. Levélbeli megkeresésre
is szívesen válaszolunk. Mohr Henrik ev. lelkész.
A délvidéki evangélikusok a szerb iskola
törvény ellen. A zágrábi evangélikus püs
pökség a katolikus és a görögkeleti eg> házakhoz
hasonlóan memorandumot intézett a királyhoz,
kérvén az új iskolatörvény megváltoztatását.
Az evangélikus egyház is ragaszkodik hozzá,
hogy a vallásoktatás megmaradjon az iskolák
ban, kötelező legyen és a lelkészek tanítsák,
ne az állami tanítók. Képviseletet is kérnek az
iskolaszékekben az egyháznak. Az emlékirat
rátér a magániskolákra is, kéri ezek részére a
nyilvánossági jogot, további magániskolák felállí
tásának engedélyezését, bizonyítványaik állam
érvényességét és végül azt, hogy a szülők sza
badon válasszák meg, az állami vagy felekezeti
iskolába akarják-e járatni gyermekeiket.
Pályázati hirdetés. A bányai ág. hitv,
ev. egyházkerület aszódi Petőfi-reálgimnáziumánál folyó évi szeptember hó 1-én betöltendő
történelem földrajz szakos rendes (esetleg helyet
tes) tanári állásra a szabályszerű illetményekkel
ezennel pályázatot hirdetek. Pályázhatnak oly
evangélikus oki. tanárjelöltek vagy már állásban
levő tanárok, akiknek történelem-földrajzból
középiskolai képesítésük van. — Pályázók a
bányai ág. hitv. ev. egyházkerület elnökségéhez
intézett folyamodványukat, amelyben életkoruk,
vallásuk, családi állapotuk, magyar állampolgár
ságuk, hazafias érzésük és megbízhatóságuk,
végzett tanulmányaik, tanári képesítésük, nyelvismeretük és esetleges eddigi szolgálatuk okmá
nyokkal igazolandók, folyó évi június hó 25-ig
az aszódi iskola igazgatóságához küldjék be.
D. Raffay Sándor, bányakerületi evang. püspök.
Csonkam agyarország szépségeit fogják
megismerni azok az ifjak és lányok, akik résztvesznek az augusztus 9-én induló csonka
magyarországi tanulmányúton. A tanulmányút
Budapestről indul s a következő vonalon halad:
Budapest— Gödöllő — Aszód — Eger— Putnok —
Aggteleki-cseppkőbarlang—Miskolcz—Diósgyőri
vár — Hámor— Lillafüred — Szerencs — Nyíregy
háza— Debrecen— Hortobágy—Budapest. Rész
vételi díj fiuknak és fiatalembereknek 52 pengő,
leányoknak 60 pengő. Külön női kísérőről gon
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doskodás történik. Az alsó korhatár 15 év.
Diákok jelentkezzenek a Soli Deo Glória Szö
vetségben, Budapest, IX , Kálvin tér 7, nem
diákok a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szö
vetségében, Budapest, IX., Üliői-űt 29. II. emelet,
A D eák-téri templom családi hirei.
K eresztelés: Szmik Zoltán, Jakab Ida, Gártner
Ferenc, Balázs Margit, Unger Imre, Láng Elemér,
Molecz József, Szpisják Lajos, Béres József,
Bogsch Attila, Kirschner István, Mahr Magdolna,
Kalbantner József, Oelschláger Lajos, Szórády
Egon, Aklán Károly, Molnár Miklós, Tóth Ró
bert, Mihalik Zoltán, Héjas Ferenc, báró Podmaniczky Elemér, István, Boldizsár, Makatura
Béla, László, Takács Éva, Rózsi, Dittmer Károly.
Dudok Jozefin, Júlia, Liska Gyula, Mátyás,
Lehotzky Gyula, Mikulesz Krisztina, Morvay
Vilma, Erzsébet, Vargha Béla, Imre, Vargha
Erzsébet, Kovács Katalin, Terézia. Marnitz Péter,
József, Márton, István, János, Dudás István,
Pál, Szakonyi Éva, Erzsébet, Jungbluth László,
Benke Károly, Seregély Zsuzsanna, Sávoly
Veronika, Szőke János, Horváth István, Fazekas
Irén, Jermi Ferenc, Vargha Éva, Nagy Lídia.
E sketés: Biunner Jenő—Németh Mária, Kresztics István— Kamondy Irma, Csernovics József—
Losonczy Erzsébet, Gegner Pál—Bedecs Vilma,
dr. Návay Aladár—Wagner Mária, dr. Haics
Géza—Mártonffy Anna, Bögner János— Rauch
Emília, ifi. Vágvölgyi Lajos—Kazi Irén, Noske
Vilmos— Holdi Terézia, Nagy Ferenc—Pahr
Róza, Császtvay János—Lichtmanegger Aranka,
Fromm János—Kovács Lujza, Jancsó Pál—
Baji Erzsébet, Ott Ödön—Zvolenszky Mária,
Mesterházy Gyula—Kontics Anna, Králik János
—Müller Terézia, Licskó Pál—Gudics Gizella,
Dankó Rezső—Gerencsér Ilona, Tóth Imre—
Csörköl Eszter, Tóth Gyula—Mészáros Margit,
Várjon Béla—Benrád Adél, Lakatos Kálmán—
Schöntheil Lilla, Conrád Henrik—Friedrich Irma,
Dimsits Miklós—Rados Erzsébet, Nagy András
—Malsovits Julianna, Tokaji László—Szathmáry
Lenke, Kakula János—Vince Maria, dr. Fúria
Károly— Dillmann Margit, Lootz Gyula—Láng
Adél Matild dr., dr. Bódy István—OlicsekAnna.
T em etés: Kőnig László 22, özv. Turnovszky
Gyuláné 61, Mellinger Sándor 53, Macskássy
Jánosné 47, Frey Ottó 76. Juracsek Arnold 7
hó, Wagner János 22, Horváth Gyula 56,
Rajniss János, Kubossy János, Maurer Gizella,
Palotay Andrásné, Réth Andrásné, Fákla Ferenc
20, Harsányi Kálmán író 53, Müller Géza 22,
Szelényi István 25, Szudor Pál 65, Protzer Béla
59, Farkas Gyuláné 72 év, Kubin Júlia 23,
Bárd Árminná 28, Pethő Károly 40, Miklós
János 32, dr. Pajor Ignác 70 év. A d o m á n y o k :
Dr. Gártner Károly a szegényeknek 10, Gártner
József a szegényeknek 10, Rákospalotai ker
tészkedő, pogány missziói alapra 2, egy bánya
egyleti tag a soproni theol. Otthonra 10, N. N.
a szegényeknek 10, Holch György emlékére
a szegényeknek 10, Bánffy Róza grófnő a
konfirmandusok felruházására 100, Ullmann
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József szegényeknek 100, Ullmann József
három theológusnak 300, Vargha István a
szegényeknek 3, Mahr Dezsőné a szegények
nek 5, özv. Kubossy Jánosné a szegényeknek
4. özv. Görgey Béláné gyermeknyaraltatásra
10, N. N. a szegényeknek 1, egy jegyespár az
árvaháznak 25, Vanyai Jánosné „Luther"
szoborra 5, N. N. szegényeknek 2, N. N. a
szegényeknek 2, Kiss Anna a szegényeknek
5, Simonyi Ernőné a szegényeknek 20, az
orosz missziónak bibliára 10, a szegény egye
temi hallgatóknak 10, N. N. a szegényeknek
70 fill., N. N. a szegényeknek 1, Seregély
Zsuzsanna a szegényeknek 20, N. N. a szegé
nyeknek 5 P.
Dr. Kiss Ernő egyetem es orvostudor. Rendel d. u.
2—4. IX. Lónyai-utca 25. fszt. 2. Szegényeknek ingyen.
Telefon : aut. 862-26.
U riasszony kisebb háztartás vezetését vállalja, ahol
jó bánásmódban részesül egyébként a háztartás minden
ágában te jes jártassággal bír. Cím megtudható IV., Deáktér 4 1. 6. Gazd. nyilv. hivatal.
H álószoba bútor, tiszta, jókarban levő, jutányos
árért e adó. Cím az ev. gazd hivatalban IV., Deák-tér
4. I. 6. megtudható.
Kis család ih áz villamos megállónál igen rendezett,
Pestszentlőrinc elején családi okok miatt olcsón eladó. A
cím megtudható: IV., Deák-tér 4. I 6. Gazd. nyilv. hivatalban.
Mindennemű varrást, javítást, úgy férfi, mint női
dolgokat jutányosán vállal. Pintér Sándorné IX. Ernő-u.
19. földsz. 6.
T ak arítást vagy bármily munkát vállal jól főző
özvegyasszony. Cím e: özv. Vecsey Jánosné, Bpest, 111.
Zichy-u. 7.
Jó család b ól való fiú és leány 14— 15 évig szűcs
tanoncnak felvétetik Somogyi szűcsnél VIII. k Rákóci-út
23. I. em.
B alatonpartján napi 4-szeri étkezés lakással 5 P-től
személyenként. Hittestvéreinknek árengedmény. Schmiedt
penzió. Révfülöp (Zala m.)
Siófokon legszebb villában, közvetlenül a strand
mellett 1—2 szobás lakások kiadók. Érdeklődni lehet IX.
Üllői-út 9 1 .1. 8. és Siófokon Bélavári-út 4. Kiss Györgynél.
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