V-ik évfolyam 31. szám

1929. évi október 6

Szerkesztik: KEMÉNY LAJOS
igazgató-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.

B eteg em berek.
Máté IX. 1 -8 .
z az evangéliumi csodálatos
gyógyítás is olyan, hogy a mai
biblia olvasó emberben immár
nemcsak a meggyógyított beteg
feletti örvendezést ébreszti fel,
hanem gondolatsorokat indít
meg, melyek végül az egész
történet jelentőségét és súly
pontját megváltoztatják. Mint minden Krisztus
Urunk körül végbement eseménynél, úgy ennél
is messzeható vonatkozásokat, elrejtett mélysé
geket is felfedez az a keresztyén, aki nemcsak
elolvassa, hanem jól meg is gondolja az evan
géliumi részeket.
Nyilvánvaló, hogy a kérdés, mellyel itt
Üdvözítőnk szembekerült, a testi betegségnek a
kérdése volt. Látszólag gyógyíthatatlan beteget
hoztak eléje és látszólag ez a beteg éppen úgy,
mint a világ szemében a legtöbb beteg, testi
szenvedések szánandó áldozata volt. A mi
Üdvözítőnk azonban a fájdalmas tekinteten át
egy fájdalmas lélekbe is pillantott, mikor e
betegre nézett. Testi fájdalmain túl lelki fájdal
mak mélységeit látta meg rajta. Eltörpült előtte
a testi tehetetlenség betegsége, amely ezt a
szegény embert ágyhoz szegezte, hanem teljes
komolyságában ismerte fel ennek a szenvedőnek
szörnyű lelki tehetetlenségét, mely jobban kínozta
őt testi fájdalmánál s azért szólt igy h o z zá :
„Bízzál fiam, meg vannak bocsátva a bűneid. . . “
Nem érti meg ezt a csodálatos gyógyítást
az az ember, aki testi életét feljebb becsüli
lelki életénél. Nem érti meg azt a nehéz csüggedést, mely beteg emberek lelkét lassanként

nem a testi fájdalmak, hanem a közeledő halál
miatt, az élet eltűnése miatt, a jóvátehetetlen
hibák miatt elfoglalja. Nem lehet többé más
életet kezdeni, jobbat, szebbet, igazabbat, itt
van tehetetlenül, nem a betegágyon, hanem egy
elrontott élet végén. Bizony az jár az Üdvözítő
nyomán, aki az ilyen betegeknél kikeresi ezt a
nehéz és eltitkolt bánatot, ezt a rejtett félelmet,
mely ezerszer fájdalmasabb és súlyosabb a
testi szenvedéseknél. Ha ebben tudod őt meg
nyugtatni, ha szeretettel és személyes bizonyságtétellel reménységet tudsz ébreszteni lelkében,
úgy övéivel, mint Istennel szemben való bűn
bánata tekintetében, akkor a legtöbb esetben
igaz orvosságot nyújtottál, mely megenyhíti testi
fájdalmait is.
Sok ilyen beteg ember jár-kel közöttünk
az egészséges emberek álruhájában. Önmaguk
sem ismerik betegségük komolyságát. Élik a
napról-napra való életet, szegény betegei a
múlandóságnak. Ha majd a betegágy mérlegére
kerülnek, akkor talán majd rájönnek arra, hogy
könnyűnek találtatnak a lelkiismeret bírója előtt.
Akkor majd megtanulják, hogy testi fájdalmai
kat nem viszik át magukkal ebből az életből,
de bűneik elkísérik őket a számadásra. És
ennek az evangéliumi történetnek a jelentősége
át fog világítani minden sötétségükön: melyik
könnyebb, — ezt m ondani: „Meg vannak bo
csátva bűneid, — vagy ezt: „Kelj fel és járj?
így értheted meg a csodálatos gyógyítás
elrejtett intelmét: „Beteg emberek, gyógyuljatok
meg idejekorán 1“
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Az ifjuság fölvilágosítása.
Ha a lelkierők állandó, biztos egyensúlyáról
a nevelés nem gondoskodott, úgy azok igen gyakran'szertelen szélsőségekbe tévednek, aminek azután
örvénybe zuhanás a következménye. Korunk egy
általában a vezéreszmék forrongó, kavargó állapotát
mutatja. Nem látunk sehol, semmi téren szilárd
határozottságot, egyöntetű jegecedést sem az egye
sek jellemében, sem a tömeget vezérlő irányok
ban. Nem lehet tehát csudálni, hogy ennek a hatá
rozatlanságnak útvesztőiben a mindennapi élet nem
ritkán, sőt gyakran veti föl az emberi szív leg
hatalmasabb indulatainak megrendítő, gyászos el
tévelyedéseit.
A társadalom betegségeinek orvosai azt taná
csolják, hogy az ifjúságot jó korán föl kell vilá
gosítani a testi élet világa felől. Azt hiszik, hogy
nyitott szemek nem tévednek majd el az indulatok
nak ezen útjain sem. Nem alaptalan azonban az
az aggodalom, hogy a korai felvilágosítással kí
méletlenül lesuroljuk az ártatlan lélekről a testi élet
t e r m é s z e t a d t a h i m p o r á t , mely annak tisz
taságát illetéktelen behatások ellen az egyén öntudatán kívül védelmezi. Aztán nem alaptalan az
a kérdés sem, vájjon a t u d a t l a n s á g az o k a
az e m b e r b ű n ö z é s é n e k ? Vájjon a tolvaj,
a gyilkos nem tudja, hogy tettével valakinek kárt
és fájdalmat okoz? Nem tudja, hogy a veszteség
fájdalma annak a más valakinek éppen oly súlyos,
mint amilyen súlyos volna őneki magának, ha
őt éri veszteség vagyonában vagy teste épségében?
Azt a tényt, hogy a társadalomban polgári
törvények is szabályozzák az egyed cselekedeteit,
itt most ne vegyük számba. Csak a benső lelki
élet működésének tényezőit tartsuk szem előtt.

Két imádság.
Ismertettük már a múlt hónapban Vidovszky
Kálmán, a Luther-otthon igazgatója, a Magyar
Cserkész szerkesztője „Imádkozó fiuk1' c. ima
könyvét. Újból felhívjuk rá olvasóink figyelmét s
ezt legjobban úgy tehetjük, ha két imádságot
belőle elolvasásra ajánljunk, ebből megismerhető
ez az értékes és eddig nagyon hiányzó imakönyv.
Megrendelhető lelkészi hivatalok és vallástanárok
útján is.
Imádság édesanya halálakor.
Jó Istenem, édes Atyám! Tekints könyörü
letesen reám, a Te gyötrődő, zokogó gyermekedre.
Túlságosan nagy fájdalmat küldöttéi reám. Azt
vetted el tőlem, akit ezen a világon a legjobban
szerettem. Irtózatos még gondolni is arra, hogy
meghalt az én édesanyám, hogy néhány óra múlva
eltemetjük őt s csak egy földpúp fogja jelezni a
temetőben azt, hogy ő volt l Jaj, de fáj az én
szívem! Soha, soha még csak fogalmam sem volt
ilyen gyötrelemről. Hiszen az lehetetlen, hogy
többé sohase lássam ő t! Édes Atyám! Szeretnék
most a porba hullani és zokogva könyörögni, esdekelni, imádkozni: add vissza nekem az én édes
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Bizonyos, hogy az értelmi felvilágosodottság
is tökéletesíti az embernek nemcsak testi, hanem
erkölcsi életét is. Akinek szeme előtt nem titokhogy a helytelen, a természet törvényei ellen el
követett cselekedet büntetést von maga után, két
ségkívül tartózkodik a vétkes lépéstől. Ennek a
tartózkodásnak élét azonban számtalanszor el
tompítja az o k o s k o d á s , mely a törvényt
ügyesen kijátszani igyekezik. A bűn következmé
nyeinek félelmét elűzi az i n d u l a t , a vágyódás,
melynek forró párafelhői elvakítják az értelem
látásának tisztaságát.
De nem is valódi, hamisítatlan drágakő az
az érvényes cselekedet, amely a büntetéstől való
félelem kényszerítéséből származott, valamint nem
igazi, nem krisztusi lélek erénye az sem, amelyet a
megjutalmazás reménye szólított életre. (Máté 6:4.)
Az igaz keresztyén azért tartja magát távol
a bűn útjától, mivel u t á l j a a b ű n t és ha em
beri gyarlóságánál fogva megtévedett, ez az utálat
és nem a büntetés félelme, nem a purgatórium borzadálya vezérli őt megigazulásra. Arany János
Imréje nem azért hajtja vissza a lopott tehenet,
mivel tette fölfödöztetésétől és ennek következ
ményeitől fél, hanem mivel „érzi, hogy csömör
van az ő udvarában". És az igazak útján is az
igaz keresztyén nem azért marad meg állandó
hűséggel, mivel őt valami kivülről Ígérkező juta
lom reménye kecsegteti, haneVn egyedül azért,
mivel az Isten törvényei szerint folytatott életben
találja ö r ö mé t , m e g n y u g v á s á t , l e l k e ü d 
v ö s s é g é t . (I. Kor. 2:9.) Ez a valódi, hami
sítatlan keresztyén álláspont: a protestáns hívőnek
álláspontja.
Nem tagadhatja senki, hogy az értelem szélesbítése s a gondolkodó tehetségnek fejlesztése
jó anyámat, hiszen én nem birok nélküle élni 1
Ne vidd el még, hiszen még olyan nagyon szük
ségem volna reá. . . De tudom, Atyám, hogy hiába
esdeklek. Tudom, hogy bele kell nyugodnom a
Te kifürkészhetetlen, meg nem változtatható aka
ratodba. Nem kérem hát őt vissza,' de kérlek,
bocsáss meg nekem, ha nagy fájdalmamban kese
rűen panaszkodom, ha nem tudom elnyomni a
lázadozásnak szavát szívemben. Hiszen olyan
lehetetlennek látszik ebbe a csapásba belenyu
godni 1 De én erős akarok lenni, én nem akarok
zúgolódni. Én itt az ő koporsójánál is csak hála
adó imát akarok mondani: Köszönöm, jó Istenem
neked, hogy ilyen drága jó édesanyát adtál ;kem,
köszönöm azt a véghetetlen jóságot és szí ..etetet,
amelyet megismerhettem az ő életében, kö. önöm
ezeket a becsukott szemeket, amelyek pici orom
óta annyi melegséggel tekintettek reám, amelyek
olyan búsan búcsúztak tőlem, köszönöm ezeket a
sárga, hideg kezeket, amelyek, mig éltek, olyan
puhán tudtak simogatni, olyan szakadatlanul tudtak
dolgozni, olyan jólesően tudtak még fenyíteni is,
köszönöm ezt a mozdulatlan szájat, amely olyan
nagyon szépen tudott mosolyogni, olyan bölcsen,
olyan szívhezszólóan tudott beszélni, olyan hatá
rozottan, mégis kedvesen tudott parancsolni, köszö-

1929. október 6

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

által az ember a művelődés magasabb színvona
lára emelkedik, de erre a műveltségre a koronát
az érzelem nemessége, a lélek fensége, lelki tisz
taság és az acélos akaraterő teszik föl. Az indu
latoknak, nevezetesen pedig a testi életnek téve
dései elleni küzdelemben is tehát nem a felvilá
gosítás kétélű fegyvere által érhetünk el óhajtott
eredményt, hanem az első s legfontosabb teendő
a kedélyvilágnak és jellemszilárdságnak kinevelése.
Már az első gyermekkorban nagy gondot kell
fordítani a szemérmesség ápolására, e testi és
lelki tisztaság iránt táplált érzéknek, valamint a
becsületérzésnek és akaraterőnek kifejlesztésére.
Olyan lelkületet kell nevelni a fiatal nemzedékben,
amely legértékesebb kincsnek tartja s féltékenyen
őrzi a becsületet, nem tűr azon mocskot ö n m a g a
e l ő t t s e m és undorral fordul el a szemérmet
lenség és az arra csábító hiúság minden nemétől.
Szükséges-e befejezésül megállapítanom, hogy
ilyen szellemben nevelni csak az az egyén képes,
aki ott nevelkedett, ahol Krisztus evangéliumát
tisztán és igazán hirdetik és a mindennapi életben
követik ?
Sass János.

nőm ezt a megállt sdvet, amely mindezide!g érettem
is dobogott, engem szeretett, amelynek vére átcsurgott az én szívem vérébe... Mindent, mindent
köszönök Néked, amit tőle kaptam, mert az min
den csak szép, jó és igaz volt. Köszönöm a drága
emlékeket, amelyek itt élnek az én lelkemben s
most már elkísérnek a sírig engemet. Csak az fáj,
jó Atyám, hogy én még nem tudtam semmit viszonozni, nem tudtam meghálálni az ő jóságát,
sőt még azokat a hibákat sem tehetem jóvá, ame
lyekkel életét sokszor megkeserítettem. Jó Istenem !
Itt, ennél a szomorú koporsónál kérlek, bocsásd
mcff nekem minden ő ellene elkövetett bűnömet!
Tus m, hogy ő megbocsátott nekem, mert ő engem
csa - szeretni tudott. Mennyei jó Atyám 1 Add,
ho.. az én édesanyám drága emléke mindig itt
éljen az én szívemben. Ez tartson vissza minden
bűntől, minden méltatlan cselekedettől, ez tanítson
meg arra, hogy ezután még jobban szeressem
azokat, akiket ő szeretett. Neki pedig adj csendes
pihenést, a sok nehéz küzdelem után. Áldott jő
lelkét vedd Magadhoz. Bennünket pedig vigasztalj
és nyugtass meg abban a szent, boldog hitben,
hogy viszontlátjuk őt, hogy találkozunk s örökre
vele maradunk, ha majd bennünket is elhívsz a
Te örökkévaló országodba, ahová vársz mind
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Katholikus munka Svéd
országban.
A „Svenska Dagpladet“ című újság a
Svédországban fölállítandó kolostorok ellen szó
lal föl, azzal kapcsolatban, hogy a római katholikus egyház egészen hirtelenül fölkapta és
hangsúlyozza' az Ansgar-emlékezést. Ez az
érdeklődés egyházpolitikai célokat rejt magában.
A Svenska Dagbladet ezt írja vele kapcsolatban :
„Amikor a római katholikus propaganda
protestáns országokban kezd mozgolódni, min
dig gyanús, ha a vallásszabadság és a türelem
magasztos eszméire kezd hivatkozni. így törté
nik ez a mi országunkban is. Ezzel indokolják
a törvényváltoztatás követelését (Svédországban
ugyanis jelenleg törvény tiltja a kolostorok föl
állítását), amellyel lehetővé akarják tenni azt,
hogy Svédországban római katholikus kolostoro
kat állítsanak föl. Mint ismeretes, ezt a követe
lést elutasították. Mert ha mi a vallásszabadságot
és a türelmet azokhoz a javakhoz számítjuk is,
amelyeket sérelem nem érhet, ez még egyáltalá
ban nem jelenti azt, hogy mindjárt ajtót nyissunk
az elvi türelmetlenség és minden vallásszabadság
megtagadója előtt. Németországban a nagy
háború után közel 1000 számra építették a
szerzetes és apácakolostorokat, amelyek mind
megannyi tűzhelyei a fanatikus agitációnak és
propagandának. “
Megjegyzést érdemel az is, hogy a „Socialdemokraten" című lap föntartás nélkül fogadja
el ezt a nyilatkozatot és szintén ellenzi a tör
vényváltoztatást, amely törvényváltoztatás szabad
kezet ad a katholikus egyháznak arra, hogy
nyájunkat, a Te szent Fiadnak, a Jézus Krisztus
nak érdemeiért. Ámen.
Imádság munkakedvben.
Köszönöm, jó Istenem, hogy kedvet adsz
nekem a munkához. Jól tudom, hogy az élet nem
játék, nem mulatság, hanem kötelességek kemény
teljesítése. Engem is korán beállítottál a dolgozók
sorába. Korán meg kell tanulnom a verejtékezést.
De így van ez jól, nem panaszkodom sorsom ellen,
csak arra kérlek, a munkához való kedvemet
őrizd meg, jó Atyám! Add, hogy örömömet leljem
abban, hogy sohase dolgozzam csak az anyagi
jutalomért, hanem legfőbb örömem munkám sikere
legyen. Ne hadd sohase elfelejtenem, hogy mi
mindannyian a Te munkásaid vagyunk, akiknek
ott kell betöltenünk becsületesen a magunk hiva
tását, ahova Te rendeltél bennünket. Ha pedig
Te jelölted ki a mi helyünket az életben, akkor
a mi hivatásunk, legyen az a bármilyen alacsonyrendűnek látszó, csak szent lehet. Ezért örülök én
az én mesterségemnek, mert tudom, Te küldtél
engem erre a helyre. — Csak adj nekem buzgóságot, hűséget és kitartást, hogy minél jobban
betöltsem tisztemet, hogy jókedvű munkámon s
rajtam mindenkor áldás legyen. Ámen.
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kolostorokat alapítson itt az országban. A
„Socialdemokraten" ezt írja:
„Ha igaz az, amire a Svenska Dagbladet
gyanakszik, hogy a Björkő-mozgalomnak az a
célja, hogy bevezetése legyen az új katholikus
előnyomulásnak. itt az országban, akkor a
Vatikán és az „ Északi-Kovács-utca“ urai tisztá
ban lehetnek azzal, hogy a tűzhelyükön hiába
égetik és fogyasztják s szenet. Nem sok kérdés
van itt minálunk, amellyel kapcsolatban az
egész nemzetnek ez egységéről lehetne beszélni,
de ebben a kérdésben a gyakorlatban csakugyan
egységes itt minden ember, hogy nem vagyunk
hajlandók törvényváltoztatás utján megkönynyebbíteni a katholikus propaganda útját Svéd
országban.“

Nagy könyvtár adomány.
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HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. október 6 ón :
Hely
Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57.
Üllői-út 24.
Szvetenai-u.
Gyarmat-utca 14.
Abonyi-u. 21.
Váci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Lenke-út 56.

Óra
délelőtt
délután

Lelkész neve

fél 10
11
6
10
11
4
5
9
11
10
10
10
fél 11

Broschko G. A.
v. Kendeh-Kirchknopf G.
Kis György
Bereczky Sándor
Danhauser László
Kemény Lajos
Broschko G. A.
Majba Vilmos
Dr. Gunesch Károly
Morhács Márton
Martony Elek
Wiczián Dezső
Rutlkay Mikiién Gyula

Örörnmel jelentjük olvasóinknak, hogy ev.
egyetemes egyházunk jelentős kultúrkinccsel,
egy mintegy 25.000 kötetet magában foglaló
könyvtárral gazdagodott.
Gróf Degenfeld-Schomburgh Pál, a nagy
néniéről, néhai báró Podmaniczky Gézáné, szü
letett gróf Degenfeld-Schomburgh Bertáról, örök
ségképen reászállt, néhai báró Podmaniczky
Lajos és néhai báró Prónay Sándor, egyetemes
felügyelő gyűjteményeit is magában foglaló,
mintegy 25.000 kötetet tartalmazó könyvtárát,
10
Rimár Jenő
tekintve, hogy báró Podmaniczky Géza, báró
11
Ruzsicska László
Podmaniczky Lajos és báró Prónay Sándor
11
Mohr Henrik
egyházunk hívei voltak és annak közügyeiben
11
Szabó Aladár
résztvettek, ajándékul felajánlotta az egyetemes
egyháznak azzal a feltétellel, hogy a könyvtár a
Október 13-án a Deák-téri templomban Ruttkay M.
báró Podmaniczky Géza és hitvese, gróf Degen Gyula, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai
feld-Schomburgh Berta könyvtára nevet viselje, templomban Majba Vilmos prédikál.
és az egyetemes egyház a könyvtárat megfele
U rvacsoraosztás. Október 6 án a délelőtti
lően elhelyezni, elidegeníthetetlenül megőrizni istentisztelet után a Deák-téri és fasori templom
és gondosan kezelni tartozik.
ban úrvacsoraosztás lesz.
Báró Radvánszky Albert egyetemes fel
Új istentiszteleti hely. Örömmel jelentjük
ügyelő nem mulasztotta el addig is, amíg az olvasóinknak, hogy október 6-án, a IX. kerület
egyetemes egyház ebben a kérdésben alkot ben lakó híveink számára új istentiszteleti he
mányosan megnyilatkozhatik, a hatalmas ado lyet nyitunk meg a Szvetenay-utcai elemi iskola
mányt az egyetemes egyház nevében elfogadni épületében. Ezentúl minden vasárnap d. e. 10
és megköszönni. A könyvtár az egyetemes egy órakor a környéken lakó felnőttek és iskolás
ház épületében nyer elhelyezést. Az adomány gyermekek számára istentisztelet lesz. Kérjük
értéke igen nagy, mert a könyvtár igen ritka híveinket, hogy jöjjenek mennél többen, jöjje
és becses példányokat is tartalmaz.
nek minden vasárnap és ismerőseiket is buz
dítsák ezeknek az istentiszteleteknek a 1látoga
tására.
A bányai egyházkerület ez évi rendes
közgyűlését ez egész elmúlt héten a bevezető
bizottsági ülésekkel és magát a közgyűlést
október 4-én tartotta. Részletes jelentést jövő
heti számunkban közlünk.
A m agyarországi evangélikus lelkész
egyesület Nyíregyházán tartja ez évi országos
gyűlését dr. Raffay Sándor püspök elnöklete
alatt október 9. és 10-én.
A kispesti egyházközség október 1-én
tartott egyháztanácsi ülése a lelkészi állás be—

—
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töltésére egyhangúlag úgy határozott, hogy
Nandrássy Elek budapesi vallóstanár lelkészül
való meghívását javasolja a választó köz
gyűlésnek.
Egy egészen elhagyott gyermeket talál
tunk, akit sikerült jó embereknél elhelyezni, de
a közeledő tél ágynemű nélkül fogja elérni.
Kérjük nemesszívü hittestvéreinket, ajándékoz
zák meg őt feleslegükből ágyneművel és ruha
neművel. Közelebbi felvilágosítást a Deák-téri
lelkészi hivatal ad.
Énekkari felhívás. A Deák-téri Lutheránia énekkar és a fasori énekkar, a budai ének
karral együttesen, mint már hírül adtuk, ez
őszön több közös szereplésre készül, mely kö
zös szerepléssel kiváltképen óhajtja egyházunk
jónevét gyarapítani és szolgálni. Kérjük zeneés énekkedvelő egyháztagjainkat, hogy ez ének
karok egyikébe belépni és a szép feladatban
résztvenni szíveskedjenek. A Deák-téri Lutherár.ia próbái hétfőn és csütörtökön este 7-kor,
a fasori énekkaré szerdán este 7-kor vannak.
Felvilágosítást adnak a lelkészi hivatalok.
Luther-szövetségi közgyűlés. A bánya
kerületi Luther-Szövetség október elején tar
totta meg évi rendes közgyűlését a Deák-téri
iskola termében. Raffay Sándor dr. püspök és
Hohenlohe Károly Egon herceg együttesen
elnököltek. Igen sokan jelentek meg az egyházkerület kiválóságai közül, így: Pesthy Pál dr.
ny. igazságügyminiszter, a bányakerület felügye
lője, Sárkány Béla kecskeméti lelkész, az egy
házkerület papi, Scholtz Oszkár dr. ny. jogügyi
főtanácsos, az egyházkerület világi főjegyzője,
Mikler Károly dr. ny. jogakadémiai dékán,
Landgráf János ny. államtitkár, Haberern J. Pál
dr. egyetemi tanár, Sándy Gyula udvari taná
csos, műegyetemi tanár, Kruttschnitt Antal,
Blatniczk.y Pál, Saguly János, Kovács Andor,
Broschko G. Adolf és Bódy Pál főesperesek és
sokan mások. Raffay Sándor dr. püspök mon
dott elnöki megnyitót. Nikelszky Zoltán ny.
tanítóképző-intézeti igazgató, a szövetség igaz
gatója, terjesztette elő ezután tanulságos és
részletes jelentését. Az igazgatói jelentés ki
emeli, hogy az orosházai egyház tagjai püs
pökünk feleségének irányításával az elmúlt
évben nem kevesebb, mint százhuszonöt gyer
meket veitek védelmükbe. Raffay Sándor püs
pök kifejezte azt a reményét, hogy minden leg
kisebb faluban is meg lehet csinálni a gyer
mekmentő munkát. A közgyűlés színe előtt
fejezte ki elismerését Kálmán Rezső orosházai
lelkésznek. A nők részére különböző tanfolya
mok lesznek. Pilis községben működik is szövő
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tanfolyam. Hohenlohe Károly (Egon herceg a
gyűlés bezárásakor azt fejtegette, hogy meg
kell adni a visszhangot a mostanában elhang
zott sok harci riadóra. Ne az ádáz vetélkedés,
hanem a testvéri együ tműködés irányítsa az
egyházak éleiét, ne keztyüt dobáljunk egymás
felé. hanem belül, a lelki tevékenység eszkö
zeivel próbáljuk magunkat erősíteni. Saját lel
készkedésem tapasztalatai alapján mondhatom,
— folytatta beszédét a herceg — hogy a nők
bevonása a missziói munkába a legértékesebb
gondolat, egész vonalon érdemes a megvaló
sításra. Végül a fővárosi és vidéki munkatár
sak együttműködését kérte.
A „Fébé“ bibliai szakítós naptára 1930-ra meg
jelent. Az a kedvező fogadtatás, melyben a naptár első
évfolyama több helyen részesült, szolgált buzdításul az uj
évfolyam nagyobb példényszémban s gondosabb kiállí
tásban való megjelentetésére. Üj díszes hátlapon a naptár
beosztása, tartalma és iránya ugyanaz, mint tavaly. A
nagyváros zakatoló zajában, vagy a természet csendes
ölén élő olvasó egyformán megtalálhatja b e n n e azt. ami
naponként felüdíti a lelket. A sokgyermekes család s a
magánosán küzdő, a házi áhítat bevezetésére vágyó s az
iskolában vagy templomban felnőtteket vagy gyermekeket
pásztoroló őrálló segítséget lelhet abban az evangéliumi
bizonyságtételsorozatban, mely a naptár minden lapján át
vonul. A bibliai szakítós naptár nem akarja feleslegessé
tenni a népünk által már megszokott Luther-naptárt. Biz
tos tudatéban van annak, hogy hézagpótló szolgálatra van
elhíva épp evangélikus egyházunkban minden egyéb nap
tár mellett is. — Az egyházi esztendő, a természeti és
iskolai év menetén kívül különös tekintetet széntel a Nap
tár az egyes egyháztörténeti évfordulókra, így kiváltképp
az ágostai birodalmi gyűlés négyszáz éves jubileumára.
A szakítós naptár ára 1"80 pengő. Lelkészek, tanítók,
egyesületi és helyi iratterjesztők öt példánytól 10° o, tíz
példánytól 15°/o, huszonöt példánytól 25%>, kedvezményt
kapnak. A portót és csomagolást külön kell fizetni. Á
naptár megrendelhető : „Fébé“ Evang. Diakonissza Anya
ház Iratterjesztése Budapest I., Hidegkúti-út 123/a s VII.,
Damjanich-utca 28/b alatt.

VI.
országos nőimunka-kiállítását készíti
elő f. é. november elejére a Magyar Protes
táns Nők Országos Szövetsége. A kiállítás főbb
céljai: közvetlen összeköttetésbe hozni az ott
hon dolgozó nőket a vásárlókkal, tehát segí
teni az értékesítésben s fejleszteni a női munka
magyar stílusát. Mint az eddigi kiállításokon,
úgy ezen is elfogad a rendezőbizottság min
dent, amit nők kigondolni és megalkotni tud
nak, a legegyszerűbb háziipari termékektől a
finomabb kézimunkákon át a legmagasabb
képzőművészeti alkotásokig. Fő a tervezés ere
deti volta, nemzeti jellegzetessége és a kivitel
szabatossága. A kiállítók előjegyzése megkez
dődött. Jelentkezni lehet szóbelileg minden
szerdán délelőtt 10—2 óráig, levélben bármi
kor a Protestáns Nőszövetség irodájában (Buda
pest, IV., Királyi Pál-utca 9. félemelet. Telefon :
Aut. 816—33.).
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A Deák téri templom családi hírei:
Keresztelés: Móricz Éva Márta, Varga Ernő,
Nezbeda Ferenc, Mesterházy Ottó Elemér, Szlo
vák Vilmos Rezső, Gulyás Sándor Tibor, Markó
Zoltán, Testár József Antal, Bukovi Gyula, Ágh
Jolán Iboly, Ábrahám Lajos Ferenc, Player
Jolán, Balogh György Lajos, Földes László
Vilmos, Reicher Gyula János. — Esketés: Döbrentei Gyula ev. Muszka Erzsébet rk.; Molnár
Bálint ev. Resch Erzsébet e v .; dr. Gresits Zoltán
rk. Székely Irma ev.; Kiss Márton ev. Hornyák
Anna e v .: dr. Moll Károly ev. Komjáthy Márta
rk.; Bőhm Károly rk. Buchberger Mária ev. —
Temetés : Krause Edina 19 év. Herczegh Árpád
77 év, Heuschmidt Ferencné 76 év, Marsovszkij
Vilma 9 hó, Goldberger Géza 59 év, Hugyecz
Valéria 5 hó, Spankó János 52 év, Magyar
János 13 év, Miskovics Eszter 5 hó, Orgonyi
Vilma 28 év, Farár Anna 40 év. — A do
mányok. Szegényeknek: N. N. 2 P., N. N. 2 P.,
dr. Gesits Zoltán 5 P., Udvardi Jánosné 1 P.,
N. N. 1 P., Schőn Mária 6 P., dr., Bénárd Vilmos
20 P., Varga István 5 P. A főiskolai hallgatók
nak : N. N. 15 P. Szabadrendelkezésre: N. N.
20 P. A gödöllői építendő templomra: dr.
Samarjai Lajos 100 P.
Az ev. özvegy papnék Otthonára gyűj
töttek: Horváth Éva 1 —, Gyuris Valéria 4'—,
Csontos testvérek 5'—, Király Ilona —'60, Lehr
Éva 3'—, Hudecz Katalin —'80, Tücherer Edit
1'—, Obermayer Tibor 3'—, Jakab István —'30,
Salgó Éva 5'—, Heisler Bálint 4'—, Máday
László 5'—, Bárok István —'50, Imrich Gizella
Í'IO, Linczer Magda —'50, Pastellák testvérek
3'60, Drappa Ferenc 1'10, Csizmadia Sárika 2'—,
Graff Emil 1'—, Kozicz Tibor 1*50, Renner Béla
—'50, Daczó Etelka 3'—, Varga Sárika 2 04,
Nika Károly 2'56, W ojnár István —'20, Moravecz József 1'—, Krunecz János 1'—, Gabnay
Ferenc —"50, Siócár Ilona —'70, Wind László
—'50, Liedermann Dénes 1‘—, Hiszi Adél 4'—,
Krumpholz Dezső 2" 14, Umbach Henrik —'40,
Voleszák testvérek 1'50, Varga Géza —'20,
Reichard testvérek—76, Fúrj Júlia 1'06, Rehák
Sándor —'50, Takács János —'90, Császár Irén
Í'IO, Pongrácz Mária 2'30, Vályi Lajos 2'—.
Csehi testvérek 1'90, W onau Emil —‘60, Sztaniszlau Aranka 1'20, Visegrády Ella —'40, Geskó
Jenő 2'66, Szörcsey Erzsébet —'50, Schuhmacher Anna —'80. Sziklai Kornél Í'IO, Kirschner Alice 1'68, Fekete testvérek —'80, Binder
Róza —'40, Benyó Géza 3'—, Szemere testvé
rek —'28, Kópiás Magda 2 —, Ántal Gizella 3'40,
Farkas István 6 30, Szita Bandi —'80, Bendes
Edit —'50, Mellis Sándor F—, Irsa Hona 6T0,
Raules testvérek 1'50, Szluka Lia 1'50, Skorka
Mária 1'30, Szabó András 2'70, Sülé Júlia —70,
Piroska Mária —'50, Karai Margit 3'30, Somi
Júlia Í'IO, Lévay Gábor 5'20, Nagy Ákos 1'—,
Molnár István 1'—, Nagy Eszter 1'—, Krizsán
László Í'IO. Agárdy Gizella 5'— Lénárt László
4'80, Rössler Ilona 3'—, Lehoczky testvérek 1'40,
Schweitzer Henrik 1*40, Kuhár Sándor —'50,
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Drahos Magda 2'—, Sáránszky István 1 Pengő.
Összesen 150'28 Pengő.
Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón
vásárolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút
7. sz. (Andrássy-út sarok). Telefon: L. 981—94
Egyetemi hallgató elemi, polgári, gimnáziumi, ke
reskedelmi iskolai tanulók tanítását vállalja. Cim a kiadó
ban. Deák-tér 4. I. 6.
Német és francia nyelvtanítást vállal jó bizonyít
ványokkal rendelkező, Erdélyből menekült hittestvérünk.
Schüle Lujza, VII. Belhlen-u. 12. II. 18.
Bármilyen m unkára ajánlkozik ev. családos, volt
kereskedősegéd. IX. Márton-u. 36. fszt. 7.
Házm esterséget vállal Weninger József, VII. Izabeila-u. 28. ajtó 3.
Harm adéves tanárjelölt elemi, polgári és kereske
delmi iskolai tanulók tanítását vállalja. Cim a kiadóban.
Deák-tér 4. I. 6.
Cselló művésznő igen jutányosán órákat ad. Cime
megtudható: Deák-tér 4. 1. 6. Nyilvántartó hiv-ban.
Középiskolai magántanulók hézioktatását, ábrá
zolót és matematikát tanítok. Veres Gyula, V. Váci-út 100,
Egy idősebb asszonyt keres szakácsnőnek és szoba
leányt. Gyegyes Dezsőné, I. Szittya-u. 4.
Kárpitos és díszítő hívünk ajánlkozik, minden e
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra házhoz megy. Pálinkás Lajos és
Klimscha Alajos, VIII., Vas-utca 19. műhely.
Házakhoz ajánlkozik férfi és női fehérnemű var
rásra evangélikus hittestvér. Polónyi Sámuelné VI., Frangepán-u. 40. fszt. 8.
Perfekt német urinő német órákat ad gyermekeknek,
felnőttekneknagyon olcsón. Szemere 1. VIII., Futó-u. 26. fszt. 10.
Dunára néző két ablakos utcai különbejáratú búto
rozott szoba hittestverünknel kiadó. V. Mária Vaiéria-utca

10. 1.7.

lmtelligens nő házvezetőnői vagy házikisasszonyi
állást keres. Cime a Deák-téri Ielkészi hivatalban.

Krausz Lajos kályhásmester, II., Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon :
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

7

8

Ev a n g é l i k u s

c sa lá d i l a p

1929. október 6

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

-F étö “ Evanaélikus Diakonissza Anvaházi Nyomda. Budapest. VII.. Damianich-ufca 28/b. — Felelős : Fekete Géze.

