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M EGHIVÓ. .4. pesti ev. magyar egyház 1929. január hó 27-én déli 12 
órakor a Deák-téri iskolák dísztermében rendkívüli köz

gyűlést tart, melyre az egyházközség cselekvényes tagjait tisztelettel meghívja az 
egyházi elnökség. T á r g y s o r o z a t :  1. A Deák-téri testvéregyházak gondnokának jelölése.
2. A  bányakerüleli világi felügyelői méltóságra az egyházközség szavazatának megállapítása.

Örömteli élet.
János ev. II. 1— 11.

Italános tévedése a mai vi
lágnak az, hogy a keresz- 
tyénség túlszigorú erköl
cseiben, túlkomoly a bű
nösség megállapításában, 
túlkomor a büntetések han
goztatásában és túlzottan 
elfogult a világi élet örömei
nek és élvezeteinek meg

ítélésében. A külső világi élet lelke és a keresz- 
tyénség lelke között látszólag áthidalhatatlan 
-íélvség van. De ez az ellentét csak látszóla
gos. csak a felületen van s ez a felfogás a 
- r-esztyénségről a legtöbbször kényelmes kifo
gás csupán azok részéről, akik maguk és a 
világ f fíével teljes komolysággal foglalkozni 
nem szeretnek.

Ha a mi emberi beleegyezésünktől függne 
az, hogy e világi élet próbatételei, szenvedései 
és kísértései, rűnhődései és tanúlságai, meg
bánásai és leikiismeretfurdalásai letördeljék a 
töviseket, megrr.etsszék a galyakat lelki életünk 
vadhajtásain, — ha saját beleegyezésünktől 
függne olykori megaláztatásunk és térdre 
esett és porba hullott boldogtalanságunk, tele 
volna ez a földi térség elvadult bozótokkal és 
terméketlen fákkal egészen bizonyosan. Sokkal 
jobb az, hogy a mindenható mennyei Atya 
ellenállhatatlan kezében van a vincellérkés s 
türelmes és irgalmas szeretettel olt újabb és

újabb nemesítéseket életünkbe akkor is, mikor 
az fáj nekünk.

Igen, van az evangéliumban igazságos és 
megvesztegethetetlen bírálat és ítélet az élet 
helytelen cselekedetei, szívtelen örömei és tisz
tességtelen élvezeteivel szemben. De ezzel szem
ben a tiszta örömök, a nemesítő erények és a 
boldogító igazságok is ugyanebben az evan
géliumban vannak. Nem véletlen az, hogy Üd
vözítőnk első nyilvános mutatkozása a családi 
élet örömmel és vígalommal teljes kezdetén 
történik. Gyakran szoktuk oltár elé álló test
véreinket erre az evangéliumi történetre figyel
meztetni és kérni őket, hogy tegyenek ők is 
úgy, mitit a kánai menyegzőn történt: hívják 
meg vendégül Jézust is. Vele és általa a meg
szentelt családi élet kezdődhetik. A  jól kezdett 
és a Krisztus által megszentelt családi életben 
megismétlődhetik a kánai csoda: az üres kő
edények a szeretet, a jóság, az önfeláldozás, 
a türelem, a hit és a bátorság nemes italával 
telhetnek meg. Az ilyen családi életekből árad
hat azután ki a világba az ellenállhatatlan bi
zonyság arról, hogy a keresztyén élet nem 
komor és nem elfogúlt az örömökkel szemben, 
hanem tele-tele van a megbecsülő szeretet örö
meivel, a megbocsátás felemelő érzésével, a 
bűnbánat jutalmazásaival, a vígasztalódás áldá
saival és az igaz hit nyugodalmas és kibeszél- 
hetetlen áldásaival , , ,
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K u ltú ra  és v a llá s  a  vá ro sban .
A városi élet a kultúra és vallás viszonyá

ban a típusokat régen létrehozta s ezeknek a cso
portoknak a vallás mellett vagy ellen való állás- 
foglalása általánosságban már régen ismeretes. 
Négy csoportnak a szempontjából nézzük meg a 
kultúra és vallás viszonyát a városi életben s 
mindegyik csoport jellemzésére egy-egy példát is 
nézzünk meg. A városi közösség alkotó elemeit 
ebbe a négy csoportba oszthatjuk:

1. munkásosztály, >.
2. a kisvárosi típusok (közép sociális osztály),
3. magas intellektuellek csoportja,
4. a felső tízezer.
1. A munkásosztály a vallással széniben a 

kultúrának ad előnyt. A kultúrával a munkásosz
tály összeköttetésben tudja magát, mert hiszen a 
kultúrának egyik része éppen az ő munkája, — 
illetve a munka általában. A szakszervezetekben 
szerzett műveltségnek nem kellene ugyan szükség
képen vallásellenesnek lenni, — gondoljunk itt egy
részt a keresztény-socialismusra, másrészt Magyar- 
országon arra a két év előtti érdekes kísérletre, 
mely a magyar szakszervezeti munkások között 
egy vallásos új csoportosulást akart létrehozni, — 
azonban mégis kétségtelen az, hogy nálunk is, 
külföldön is, a nagyvárosi socialismus egyház és 
vallásellenes jellege félreismerhetetlen.

A socialismus igaz vallásnak magát a socia- 
lismust tekinti, mely igazságot és egyenlőséget 
hirdet az emberek között. Jézus az ő szemükben 
ideális socialista, akivel tehát ez a kapcsolatuk 
megmarad és az ebből folyó vallásos maradék az 
életükben még mindig jelentős szerepet játszana, ha 
a történelmi keresztyénséggel megtudnának békülni. 
A vallástalanokhoz való teljes csatlakozást azon
ban majdnem minden egyes esetben azzal éri el 
náluk az erre irányuló propaganda, hogy az egyes 
egyházakban kétségtelenül meglévő hibákat kiélezi 
és a figyelmet kizárólag erre irányítja. Ahol pél- 
dáúl a lelkész igehirdetése és élete nem fedi egy
mást, ott minden socialista könnyen a teljes valiás- 
talanság zsákmánya lesz.

Egészen objective lehet megállapítani azt, 
hogy a socialismus egyházellenessége legerőseb
ben a katolicismussal szemben nyilvánul meg, 
mert ebben a kapitalismus bástyáját és képviselő
jét látja, míg a protestantismussal szemben még 
a kommunisták is enyhébben viselkedtek azért, 
mert ennek demokratikusabb és socialisabb gon
dolatvilágát el kellett ismerniök. De az is kétség
telen, hogy a protestantismus nálunk Magyar- 
országon még mindig adós — és ez kimondha
tatlan nagy adósság — egy komoly kísérlettel a 
socialismus valójában katolicismus-ellenes vallás- 
talanságát egy  p r o t e s t áns  ke r e s z t y én  so- 
c i a l i s mu s s a l  megk í ná l n i ,  — legalább a 
protestáns socialisták számára, ámbár ennek külö
nös vonzó ereje éppen a katolicismussal ellensé
ges socialistáknál lehetne.

Németországban már foglalkoznak azzal a 
gondolattal, hogy megszervezzék a független mun

kásgyülekezetek lelkészi állomásait. Nálunk ezidő- 
szerint ilyenről még csak nem is gondolkoznak 
az emberek. Pedig sok érdekes kölcsönhatás is 
jöhetne létre. Húsz évvel ezelőtt angyalföldi tömeg
lakásos udvar közepén álltam, tüdővészben elhalt 
fiatal munkásférfit temettem. Mikor az imádságot 
a Gyurátz-agendábóí elolvastam, hátam mögött 
félhangon megszólalt egy munkás: két forintért 
én is elolvastam volna . . . Elszégyeltem magam. 
Igaza volt. A munkát kívánta meg abban, hogy 
a pap tanulja meg az imádságot, aminthogy két
ségtelen, hogy még az egészen vallástalan socia- 
listának is lehetetlen kivonni magát egy gondo
san elkészített, intelligens, az evangélium egészen 
általános igazságain nyugvó prédikáció alól, ha 
még hozzá annak előadását a meggyőződés ereje 
is áthatja.

A másod i k  c s o p o r t o t  az ú. n. kis
városi típusok alkotják, a középosztály különböző 
típusai, hivatalnokok, kereskedők, önálló iparosok, 
szellemi kenyérkeresők. Ez minden vallásos közös
ség legmegbízhatóbb része. Ez a csoport — megint 
csak a többségét tekintve, — keresztyénséget és 
kultúrát nem állít szembe: együtt bírja minda- 
kettőt. Szereti vallását, áldozni is hajlandó érte, 
amint szereti a kultúrát és minden áldozatot meg
hoz, hogy azt családjának biztosítsa. Ez szerez 
reversálisokat, és ez ad a legkevesebbet. Törté
nelmi kötelezettségeket is érez, aminthogy minden 
kultúra tartalmazza is azokat. Gyermekei vallásos 
nevelését elsőrendű fontosságúnak tartja és~a kút* 
túrát kritizálni is tudja az ev.-on keresztül. Kon
zervatív és bizonyos fokig mindig idealista. Szí
vesen jár templomba, figyelmes hallgatója a pré- 
dikátióknak, némelyiket évekig emlegeti. A  városi 
életben közülük kerülnek ki a legjobb keresztyé
nek, még inkább a legjobb protestánsok.

Három év előtt egyik prédikátióm után egy 
úriasszony jött a sekrestyébe s a következőket 
mondotta:

Az uram áll. hivatalnok, tudom, hogy meny
nyire szereti a vallását s milyen becsüléssel be
szél kivétel nélkül mindig a papjairól. Kétségbe
esetten indultam el ma reggel hazulról: mit te
gyek, — az uram annyira elhidegült tőlem, hogy 
válni akar, holott sok éven át éltünk teljes har
móniában s gyermekeink vannak, kiknek sejtel
mük sincs erről a készülő tragédiáról. Kérem, 
jöjjön el hozzánk és beszéljen az urammal. Ha a 
papja el nem fordítja a szándékát, úgy senki e 
világon.

Még aznap elmentem. A férfit nem ismertem 
s nem volt más jogcímem, mint a lelkipásztor 
joga, hogy beleszóljak életébe. Hosszú délután 
volt s hogy ez a családi élet rendbe jött s rend
ben van ma is, annak főoka az volt, hogy ebben 
a csoportban jóakaró barátnak tekintik a lelkészt 
és a legmagasabb erkölcsi testületnek az egyházat.

3. A magas intelligenciával bírók alkotják a 
harmadik csoportot. Ezek a 4-ik csoporttal együtt 
a kultúra birtokosai, viszont többségükben a val
lások tudatlanjai. Az emberi szellem tisztelői, ide
tartoznak írók, tudósok, művészek, akik művészi
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elemet látnak mindenben csupán, vagy pedig túl- ’ 
érzik magukat a vallási korlátokon, de sokszor az 
erkölcsi korlátokon is. A városi élet könnyen ad 
nekik nevet, tekintélyt, népszerűséget, amit óva
kodnak egyszerű, szerény életmód és gondolkodás- 
mód által esetleg csökkenteni. Gyakran a divat 
hajtja őket olyan magaviseletre, mely vallási szem
pontokkal ellenkezik. Sokszor nem is vallástala
nok, csak cinikusak.

Példáé:: egyik nagyon jónevű író, aki külö
nösen kesernyés szellemességeiről nevezetes, nem 
áttért, hanem született evangélikus, otthonába hívta 
egyszer a lelkészt, hogy újszülött gyermekét meg- 
kereszteltesse.

A művészekből és írókból álló társaságban 
talán a szertartás hatása alatt, később vallásos 
kérdések felett indúlt vitatkozás s csakhamar ahoz 
a kérdéshez értek él: van-e Isten? A vita soká 
tartott, de új érveket nem producált. A házigazda 
szótlan hallgatta s mikor véleményét kérdezték, 
ezt mondta: Hogy van-e Isten? Ezt csak a jó 
Isten tudja . . .

Szomorú ebben a példában azonban az, hogy 
ezzel a szellemességgel később egyik munkájában 
nyomtatásban is lehetett találkozni. (Folytatjuk)

Temetkezési és önsegélyző  
egyesület.

A reánk nehezedő súlyos gazdasági viszo
nyok következtében odajutottunk, hogy még meg
halnunk sem szabad, mert az ezzel járó tetemes 
kiadások a hátramaradottaknak olyan súlyos anyagi 
gondot okoznak, hogy annak súlyát évekig is meg
fogják érezni.

Ezen a problémán egyes testületek már segí
tettek oly módon, hogy egyesületbe tömörülve, 
megalakítottak maguknak egy temetkezési egyesü
letet, melynek áldásos működése mindnyájuk el
ismerését vívta ki.

Ezen egyesületek működését mi is tanulmány 
tárgyává tettük és elhatároztuk: egy Országos 
. emetkezési és Önsegélyző Egyesület megalakí- 
-;ár, hogy ily módon alkalmat nyújtsunk minden- 
c "ek ezen egyesületbe belépni, önmagán és csa- 
ác án segíteni.

E célból az alábbi, igen mérsékelt tagdíjakat
- ' megállapítani, melyek a tagoknak olyan 

*e- biztosítanak, hogy ehhez hasonlót, semmi- 
Tia mujtani nem képes.

- m; ríjak 25 évre felosztva (tehát nem egy 
egé;> : f : '  át) fizetendők évenkint 24 pengős 
tetszéssz;- ~ havi részletekben. A 25 év elteltével, 
minden -:":elezettség a szerzett összes jogai
nak fennta: a;a ~r lett megszűnik.

A teme;.- arca: segély már az első évben ese

dékes, és pedig: 6 havi tagság után 100 P, az 
1—5 tagsági évben elhalt után 400 P, az 5— 10 
tagsági évben elhalt után 600 P, a 10— 15 tagsági 
évben elhalt után 800 P, a 15 tagsági idő után 
elhaltak törvényes örököseinek 1000 pengőt fizet ki 
az egyesület.

A rendes tagdíjakon felül minden tag még 
1 pengőt fizet be az administratiós költségek fede
zésére. Egy létesítendő segélyalapra pedig a 25 
éven át 1 — 1 pengőt tartozik befizetni, melynek 
célja az, hogy abból a reá szorúló tagokat ingyen 
segélyben részesítse, továbbá a tagok jól tanuló 
gyermekeit évenkint ösztöndíjszerü segélyben része
sítse A tagok a befizetett tőkéjükből annak 60%-ka 
erejéig bármikor kölcsönt igényelhetnek, melyhez 
nem kell váltó és nem kell kezes. Tehát ily módon 
minden egyes tagnak egy élethossziglani folyó
számlahitei áll rendelkezésére.

Ezen egyesületbe minden 20 évét betöltött, 
de az 55 életévét még túl nem haladt korú nő 
vagy férfi beléphet, ha egészséges.

A gyermekek már 1 éves koruktól kezdve 
vétetnek fel, ha egészségesek, ezek után fizetendő 
20 éven át évi 20 pengő: 2 pengős tetszésszerinti 
havi részletekben. Ha pedig a gyermek a 20 tag
sági évét elérte, akkor az egyesület azonnal kifizet 
600 pengőt. Abban az esetben pedig, ha a gyer
mek a 20 tagsági évének betöltése előtt haláloz- 
nék el, akkor annak szülei a befizetett tőkét kap
ják vissza kamatmentesen.

Végül pedig, ha az egyesület anyagi viszo
nyai lehetővé teszik, a tagok részére egy klimatikus 
üdülőt, s ennek keretében pedig egy aggkori ott
hont létesít, hová a teljesen hozzátartozók nélkül 
maradt tagokat, kik magukról már nem képesek 
gondoskodni, kérésükre befogadja, csekély ellátási 
díj ellenében élelmezi, betegségük esetén ápoltatja, 
s ha elhaláloznak, eltemetteti.

Felkérem a Hittestvéreket, hogy aki a maga 
nemében egyedül álló, ezen egyesületbe belépni 
óhajt, az belépési szándékát alulírottal mielőbb 
közölni szíveskedjen, hogy az alakuló közgyűlés 
mielőbb összehívható legyen. Tagdíj fizetés csak 
a közgyűlés megtartása után esedékes.

Minden az egyesületet érdeklő ügy, ezen lap 
Útján fog közöltetni. K ová cs  A n d rá s  igazgató,

Vili., Teleki-tér 3.
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A  X . k e r., le lk é s z i h iv a ta ln ak  
1928. év i s ta t isz t ik á ja .

1. 1928-ban kereszteltünk 44 gyermeket: 
19 fiút és 25 leányt.

2. 1928 bán konfirmáltunk 47 gyermeket: 
25 fiút és 22 leányt.

3. 1928-ban eskettünk 24 párt; ebből 
tiszta volt 2 pár; Vegyes 22. Megegyezés tör
tént a mi javunkra 7 esetben.

4. 1928-ban temettünk 43 egyént: 21 férfit 
és 22 nőt.

5. 1928-ban egyházunkba belépett 4 egyén ; 
mind a 4 a róm. kath.-ból. Kilépett 3 egyén; 
1 lett róm. kath., 2 felekezet nélküli.
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6. Úrvacsorát vett 1460 egyháztag.
7. K ő b á n y a i te m p lo m é p íté s i a la p u n k  á l l :

Készpénztőke Takarékban . . . .  41,907 P.
Fővárostól megszavazott telekmeg

váltási s e g é l y ..............  32,700 „•
Kötelezvényekben..............  4,000 „
Anyagérték helyszínén . . . .__L 10,000

Összesen: 88,607 „
azaz nyolcvannyolcezerhatszázhét pengő.

8. S im o r -u tc a i te m p lo m u n k a t á ta la k íto ttu k
1594 pengő költséggel. Tavasszal felállítjuk a
díszes bejárati kaput 980 pengő költséggel, az 
előmunkálatok folyamatban vannak, s a fede
zet megvan.

9. A d o m á n y o k b a n  b e fo ly t a z  1928. é v b e n :
Szabad rendelkezésre és szegényeknek 939'— P.
Karácsonyi gyűjtés.............. • . . 790'90 „
O ffe r tó r iu m ...................................... 703 95 „
T a b ith á n a k ................................... 25’64 „
Bibliai offertórium.......................... 59'36 „
Leányotthonra ............................... 15'— „
Templomépítési alapra . . . . . o321’60 „

Összesen: 785545P.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. január 20-án :

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Január hó 27-én a Deák-téri templomban Sikter 

András, a fasori templomban Késmárszky Lajos, a kő
bányai templomban Majba Vilmos prédikál.

Egyházközségi közgyűlésünk, me
lyet lapunk niult száma január 20-ra  
hirdetett, január hé 27-én lesz, a lapunk  
címlapján közölt tárgysorozattal.

Személyi hír. Dr. Raffay Sándor püspök úr 
nejével együtt, pár heti tartózkodásra külföldre 
utazott.

Dr. Haberern J. Pál közös felügyelő, hiva
talos óráit továbbra is minden hét keddjén d. e. 
10— 11 között tartja, a püspöki hivatal melletti 
szobában.

Konfirmáció. Ez évben korábban lesz hus- 
vét s a tőle számítandó ünnepek, ezért a konfir
mációi tanítás is korábban kezdődik. A beiratá
sok már minden lelkészi körben megkezdődtek s 
a tanítás február első napjaiban veszi kezdetét. 
Kérjük a szülőket, akiknek konfirmációi vallás
tételre érett gyermekeik vannak, hogy azokat az 
illetékes lelkészi hivatalnál írassák be s a konfir
mációi órák pontos látogatását ellenőrizzék.

Ellenmondás.
Vass József népjóléti miniszter és kalocsai 

prépost, semmikép sem tudja harmóniába hozni 
ezt a két hivatalát. Mint miniszter, legutóbb egy 
kultúrház felavatásánál azt a kijelentést tette, hogy 
neki mindegy, katholikus, lutheránus, református, 
vagy zsidó, aki szegény, az szegény és azon segí
teni kell. Ebben igaza is van és itt a miniszter 
úgy beszélt, amint illik. Pár nappal azután egy . 
előkelő esketést végzett, ahol mindkét tanú evan
gélikus vallású volt. És a nagyprépost nem fogadta 
el a tanúkat, hanem helyettesekről kellett gondos
kodni. A nagyprépost tehát a minisztert alaposan 
lecáfolta. Ebből igazán le lehetne már egyszer 
vonni azt a következtetést, hogy pap nem való 
miniszternek és miniszter ne álljon esketni oltár 
elé. Mert mégis csak nagy elienmondás az. amikor 
egyik a másikat komolytalanság színében állítja 
a világ elé.

Halálozás. A pesti magyar egyház volt 
vallástanára, és egy időn át hitoktatási igazgatója: 
Steuer Lajos f. hó 11-én elhúnyt. Temetése f. hó 
13-án volt Hegyeshalomban, ahol nyugdíjaztatása 
óta élt. A temetkezési szertartást Wenk Gusztáv, 
mosoni esperes végezte, a háznál és a sírnál Schridl 
Mátyás leveli lelkész imádkozott. A pesti ev. ma
gyar egyház tanácsa, a vallástanári testület és az 
esperesség nevében H. Gaudy László hitoktatási 
igazgató és Reif Pál vallástanítási szakosztályi 
elnök jelentek meg a temetésen s előbbi a meg
bízók nevében búcsúztatta az elhúnytat. Egyház
tanácsunk és egész egyházunk részvéttel értesült 
elhúnytáról, emlékét kegyelettel őrzi meg.

H e l y
Óra .

d é l e l ő t t  Lelkész neve 
d é lu t á n

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) 11 W olf Lajos
Deák-tér (magyar) 6 Sikter András
Fasor (ifjúsági) 10 Ruttkay Mikiién Gyula
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — Broschko G. A.
Kőbánya 9 Pap Ferenc
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rékóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Késmárszky Lajos
Üllői-út 24. 10 Dendely Károly
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Abonyi-u. 21. 11 Tuba András
Bécsi kapu-tér 11 Hüttl Ármin
Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Tomcsányi László
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A z alkotó protestantizmus című előadás 
sorozatnak megnyitó előadása január 10-én volt a 
Bethlen Gábor Szövetség Királyi Pál-utca 9. sz. 
alatti helyisége nagytermében, melyet szorongásig 
megtöltött az érdeklődő közönség. A megnyitó 
előadáson dr. gróf Bethlen Pál felsőházi tag, a 
Bethlen Gábor Szövetség elnöke mondott néhány 
közvetlen megnyitó szót, majd felkérte dr. Raffay 
Sándor püspököt előadása megtartására. Püspö
künk A Protestáns öntudat mélyítése" címen 
tartott elceást, melyet többször szakította félbe a 
közönség elismerő tapsa. Az előadássorozat leg
közelebbi napja február 7-ike, amikor Gregersen 
L_jza, a Protestáns Nőszövetség főtitkára fog 
előadást tartani.

Szilvay Margit, a pesti ev. magyar egy
házhoz beosztott állami tanítónő éveken át műkö
dött, mint hitoktató. Működési területe az angyal
földi elemi iskolák, majd később, a leány-iparos- 
tanonciskolák voltak. Mindkét beosztásában áldá
sos működést fejtett ki s egyházunk hálájára ez 
idő alatt méltónak bizonyult. E tanévben kérte 
nyugdíjaztatását s mint ilyen f. hó 15 én a pilis
csabai diakonissza egyesület diakonisszájául véte
tett fel, ahol most már, mint Ma r g a r é t a  test
vér szerepel. A felvétel kedves s egyszerű ünnep
ségén a hitokt. igazgató meglátogatta s további 
működésére Isten gazdag áldását kérte. Hisszük, 
hogy ebben a nemes munkájában is egyházunk
nak szenteli minden idejét.

Akadémiai segély. A Magy. Tud. Akadémia 
igazgató tanácsa Fináczy Ernő egyetemi tanár 
előterjesztése és a II. osztály javaslatai alapján 
Szelényi Ödön egyet, magántanárnak tudományos 
kutatások céljaira ötszáz pengőt szavazott meg.

Kalikó estély. A fasori ifjúsági Luther-kör, 
évek óta tart egy Kalikó estélyt, melyen a leányok 
teljesen egyforma egyszerű ruhában jelennek meg. 
Ez évben a Kalikó estély február 3-án lesz, a 
Vasúti- és Hajózási-Club nagytermében. (VI. kér. 
Csengery-u. 68.) A rendezőség január 21-től kezdve 
hétfő, kedd és csütörtökön d. u. 6—7 között áll 
az érdeklődők rendelkezésére, VI. Felső-erdősor 5. 
II. em. 17.

A  fasori vegyeskar f. hó 9-én, szerdán este 
-.irtotta szokásos havi társasvacsoráját a Kémény- 
í r- '  vendéglő külön termében. Vacsora után 

rr-i'szkv Pál baritonszólója, és az énekkar — 
Oppc Imre tanár vezetése mellett előadott — 
~ig. :Lai szórakoztatták az énekkar vendégeit.

Gazdag programmal tartja meg ebben az 
esz-e-r: r-er a Magyar Evangéliumi Kér. Diák- 
; r - : a s o s  téli konferenciáját Budapesten 

Cstód-e. 8. sz. alatt febr. 2 -4-ig, melynek 
- -- i ' i  a magyar kérdés. Révész Imre, 

Kapi Béla, Czeglédy Sándor, Forgács Gyula, 
Muraközy Gyula, dr. Mátyás Ernő, Szőnyi Sándor 
is szerepelne* a több: illusztris előadó mellett a 
programmon. öeiérkezési díj diákoknak 2 P, 
másoknak 4 P, étkezési díj napi 2'50 P, szállás 
díj napi 060 P. Bővebb felvilágosítást ad a 
Szövetség központi irodája Bp. IX. Ullői-út 1911.4.)

A  Deák-téri elemi iskola karácsonyfa
ünnepélye Dec. 29-én, d. u. kedves meghitt, 
hangulatos karácsonyfa-ünnepélye volt Deák-téri 
elemi iskolánknak. Az ünnepélyt közének, Wolf 
Lajos s. lelkész imája és Lahmann György igaz
gató bevezető szavai nyitották meg. Hangulatos
nál hangulatosabb karácsonyi verseket szavaltak 
az iskola növendékei, s azonkívül két szép jele
netet (A négy fenyő és Melyiket a kilenc közül?) 
is adtak elő. Közének után a szeretet-csomagok 
kiosztása következett. Minden gyermek kapott va
lamit a Jézuska ajándékaiból. — A kedves ünne
pély iskolánk iránt a rokonszenvet a nagyszám
ban megjelent szülők és érdeklődők körében most 
is csak növelte.

Vasárnapi iskolák karácsonyfa - ünne
pélye. A Dugonics-u. elemi iskolában dec. 23-án 
tartotta meg tanítványaival a szokásos karácsonyfa
ünnepélyt. Meisl Gizella diakonissza-testvér. Ének 
és Pap Ferenc vallástanár imája után több ked
ves költeményt szavaltak a gyermekek, akik a lát
ható ajándékokon kívül gazdag lelki ajándékot is 
vittek haza az ünnepélyről. — Hasonló ünnepé
lyek voltak többi vasárnapi iskoláinkban is.

„Pronos" Gyermekmentési Bizottság szom
baton, 1929. évi január hó 26-án este 729 órakor 
a Zeneművészeti Főiskola nagytermében Gyermek- 
otthona javára, hangversenyt rendez. Közreműköd
nek : Sándor Erzsi, kamaraénekesnő. Sajóhelyiné- 
Berkes Biri, operaénekesnö. Dr. Véghelyné-Deáky 
Flóra, zongoraművésznő. Kereszty Jenő, orgona
művész. Kerpely Jenő, gordonkaművész. Mihályfi 
Béla, a Nemz. Szinh. tagja. A Fővárosi Zenekar. 
Jegyek 1—6 pengőig Rózsavölgyinél.

A Budapesti Evangélikus Leányegyesület 
úgy mint tavaly, idén is megtartja január és feb
ruár havában sorozatos előadásait. Az első ilyen 
előadás január 9-én szerdán este volt, mely al
kalommal az egészségügynek akarva szolgálni 
,,A fertőző betegségek okai és lefolyásai" címen 
dr. Batiz Dénes orvos tartott igen tanulságos és 
mindnyájunk számára megszívlelendő előadást. 
A következő előadás január 23-án szerdán este 
7 órakor „Eljárás fertőző betegségek esetén," elő
adó dr. Batiz Dénes orvos. Az előadások helye 
ev. leánykollégium díszterme (IV., Sütő-u. 1.) Fel
hívjuk k. hittestvéreink figyeimét s kérjük, hogy 
megjelenésükkel — úgy mint a múltban — támo
gassák egyesületünket
#  HA budapesti központi KIÉ házra érdekes 
adományok érkeztek. Így például a magdeburgi 
(Németország) ifjúsági egyesület 33, a haldeni 
(Norvégia) 60, enschedei egyesület pedig 40 pen
gőt küldött, itt említjük meg, hogy a dunameiléki 
egyházkerület legutóbbi közgyűlése 500 pengőt 
szavazott meg.

A z evangélikus KIÉ munka sorsa. A KIÉ 
munka központja tudatja evangélikus olvasóinkkal, 
hogy az evangélikus ifjúsági munka összes ügyeit 
ideiglenesen Dr. Scholtz Oszkár ny. főtanácsos, 
az evangélikus KIÉ ág elnöke intézi. Meghívások 
és minden egyéb megkeresés hozzá intézendő, 
Budapest, IX., Üllői-út 29. II.



6 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 1929, január 20

A Deák-téri templom családi hírei.
K e re s z te lé s : Schrinner Endre Miklós, Dobosi 
Lajos István, Asboth Tibor Antal. E sk e tés : Né 
meth Mihály—Kőműves Mária, vitéz Pécsváry 
Miksa Emil—Baross Magdolna Terézia Anna. 
T e m e té s : Savanyú Pálné szül. Berkó Zsuzsánna 
70 éves. A d o m á n y o k : szegényeknek: N. N. 20, 
N. N. 10 P, prot. árvaházra N. N. 10 P, Úrva
csorái szerekre N. N. 10 P, szabad rendelke
zésre N. N. 10 P, misszióra N. N. 5 P.

Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egv- 
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.

Teljesen újonnan bútorozott 2 ablakos szoba 1-2 
nőnek 1-re kiadó. Vili. Szilágyi utca 4. 1. 21.

Jól főző bejárónő ajánlkozik úriházhoz. Lakása : 
Frangepán-utca 65. Baár Károlyné.

Evang. tanitónőjelölt délutáni alkalmaztatást keres 
Szívesen vállalkozna elemisták, leány polgáristák korrepe
tálására, vagy vizsgára való előkészítésére. Cime megtud
ható Szuchovszky Gyula vallástanárnái (Bpest, VII. Dem- 
binszky-utca 33. 111. 31.)

Jószivvel nyújtott segítséget keres egy ev. özvegy 
asszony, ki azért nem tudja magát megoperáltatni, mert 
nincs kire bízni 17 éves kereskedelmista fiát. Aki rajta 
segíteni kívánna azzal, hogy e fiút körülbelül 3 hétre la
kásra és étkezésre elvállalná, jelentse azt a Deák-téri lel - 
készi hivatalban.

Szegénysorsú evang. elemista, középiskolás, vagy 
hivatalnokleányt szívesen fogadna magához egy evang. 
úriasszony, ki özvegy édesanyjával él együtt. Családtagnak 
lekintené a leányt és még a német nyelv megtanulására 
is alkalma nyílnék e háznál.

A  v a d á s za t i id ő s z a k  alatt nyúlbőröket és egyébb 
szőrmeárút a legmagasabb napi áron vált be 

HECHT MIKLÖS bizományos szőrmeárú beváltó telep:
Károly-körút 17. a kapuval szemben.

Nagyobb tételnél vagy több darabnál telefon hívásra meg
bízottamat kiküldőm, Iroda : Rákóczi-út 14. T e l.: J. 414-88.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

JFébé" Evangélikus Diakonissza Anvahézi Nvomda. Budapest. VII.. Damianich-utca 28/b. — Felelős: Fekete Géza.
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