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gélikus magyar egyház. — A 
szerkesztésért és kiadásért fe
lelős : Dr. MIKLER KÁROLY.

V-ik évfolyam 36. szám

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

Három vezér.
II. Péter 1, 7.

árom vezéreszmét állít Péter apostol 
ebben a pár szóban az emberi
ség elé s ez a három az isten
félelem, a családi szeretet és az 
emberszeretet.

Az istenfélelem semmi más
hoz nem hasonlítható, mint ahoz 
az érzéshez, mellyel gyermek
korunkban igazán szeretett szü
léink elé állottunk, mellyel reájuk 

távolból is gondoltunk. Az édes anya iránti 
gyöngéd szeretet és az édes apa iránti komoly 
és mély tisztelet sok-sok gyermeket tartott már 
meg a tisztesség és becsület útjain s még a 
porladó szülők emléke is meg-megoltalmazza 
az embert méltatlan cselekedetektől. Az isten
félelem érzése ugyanez az érzés. A tiszta isten
félelem éppen úgy van tele édes szeretettel és 
igaz tisztelettel. Az igazán istenfélő szívre rá
bízhatja a hitvestárs a nevét, életét, a jóbarát 
a vagyonát, az istenfélő gyermeket elbocsát
hatja a szülő nyugodtan az önálló életbe és 
az istenfélő szivek előtt összekapcsolódik a 
látható és láthatatlan, a véges és a végtelen 
élet.

A másik eszmény a családi szeretet, a 
legkönnyebb és legtermészetesebb szeretet a 
földi életben. Ami kevés istenfélelem van az 
emberek lelkében, ebből táplálkozik és ami 
szépség, jóság és erény gyümölcsöket terem, 
annak legjavát ide áldozzák mégis. Ám ez a 
szent lánc sokaknak teher, ez a szeretet, mely 
gyakran csodákat tud tenni, sokaknak kényel

metlen és akadályozó. Az újkor túlzásai betör
nek a csendes falak közé, megzavarják a csa
ládi békességet, megdöbbentik a szülőket, el
avultnak nevezik a régi erkölcsöket, — ruhá
ban, modorban, beszédben és erkölcsi felfogás
ban lazább, szabadosabb nemzedék életelveit 
állítják szembe a családi kötelességekkel. Ez a 
kor a tékozló fiúk, a hűtlen hitvesek és a há
látlan gyermekek tömegével túlontúl van tele, 
de lehet-e másképen olyan korszakban, mely
ben meggyöngült az istenfélelem?

Látva e kettő gyengülését, a mai kor az 
emberszeretet eszményén keresztül próbál fel
építeni új korszakot. Mink szívből helyeslünk 
és támogatunk minden törekvést, mely a széjjel
szakadozott emberiséget egyesíteni törekszik. 
De ez a megfordított út nem fog célhoz vezet
ni. Nem lehet az emberszeretet intézményeit és al
kotásait létrehozni olyan nemzedékkekei, melyek 
ennek a kettősalapját: az istenfélelmet és a 
családi szeretetet ellökték maguktól. Az embe
riségnek ezt a három vezéreszméjét nem sza
bad eldarabolni. Üdvözítőnk is együttesen való
sította meg. Nekünk is egyesíteni kell. Együtte
sen e három világbiró erő lesz. Meggyőzi a 
bűnöket, boldoggá teszi a családi fészkeket, 
hatalmasokká a nemzeteket. írjátok fel tehát, 
mint megvalósítandó célt, mint a békesség és 
boldogság biztosítékát a különböző templomok 
ajtói fölé, a családi otthonok falaira és a tör
vényhozások és államkormányzások palotáira 
egyaránt: „Egyesítsétek az istenfélelmet a csa
ládi szeretettel, ezt pedig az emberszeretettel“. ..
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A  reform áció ünnepe.
Luther Márton fellépésének négyszáztizen

kettedik évfordulóját október 31-én az egész ország 
protestáns templomaiban megünnepelték. Buda
pesten a Calvin-téri református templomban Ravasz 
László dr. dunamelléki püspök, a Deák-téri evan
gélikus templomban Raffay Sándor dr. bánya
kerületi püspök, a várbeli evangélikus templomban 
Kapi Béla dunántúli püspök s a református egye
temes konvent székházának dísztermében a nem
zeti hadsereg protestáns tagjai részére Soltész 
Elemér protestáns tábori püspök prédikált.

Este az Országos Bethlen Gábor-Szövetség, 
a Magyar Calvin-Szövetség és az Országos Luther- 
Szövetség a főváros négy helyén rendezett emlék
ünnepet. A nap középpontjában a pesti Vigadó 
ünnepe állott.

A közönség Tebenned bíztunk . . .  kezdetű 
90-ik zsoltárt énekelte, majd Raffay Sándor dr. 
mondott megnyitóbeszédet:

—■ Nem puszta emlékünnepet akarunk ülni 
— mondotta —, mert félő, hogy az egyszerű emlé
kezés vádat támasztana egyesek ellen, a közönyös 
alkudozó, hitet vásárra vivő emberek ellen.

— Vallást teszünk, hogy e haza midenrendű, 
rangú polgárával együtt akarjuk ismét naggyá, 
dicsőségessé, hatalmassá, boldoggá építeni ezt az 
összetört hazát.

— Innét, amikor hitünk diadalát ünnepeljük, 
egyúttal jobbot nyújtunk mindazoknak, akik ezt a 
jobbot el nem lökik maguktól, hogy egymást 
támogatva, megértve, megbecsülve, egymás hitét

tisztelve, álljunk mindannyian Krisztus, az egyet
len király zászlója alá.

Az ünnepség főszónoka, dr. Geduly Henrik 
tiszakerületi püspök, többek közt a következőket 
mondotta:

— A reformáció, az egyháztisztitás és a lélek- 
felszabadítás nagy műve, átformálta a közszellemet, 
megtermékenyíti az irodalmat és művészetet, sza
bad szárnyalást biztosit a tudománynak, új eszmék
kel gazdagítja az emberi jogokért való küzdelmet 
s megnyitja a boldogabb fejlődés világjelentőségü 
folyamatát. Bethlen Gábor, Károly Gáspár, Speyer 
esztendejében kisérje protestáns egyházunkat az 
a szent elhatározás, amely bennünket Krisztus 
váltságának hitből való jelentéséhez köt.

Ez az igazi, tiszta és egyenes útja annak is, 
amit pár nappal ezelőtt ugyané helyről a herceg
prímás mifelénk, protestánsok felé, igazán jóleső 
testvéri jobbot nyújtva, hirdetett, belekiáltott a 
magyar közéletbe.

És bárcsak meghallanák és követnék a szót, 
innen is, túl is, ezrek és milliók. Ez az egyedüli 
és egyenes, szabad és tiszta útja annak, hogy mi, 
protestánsok, hűséggel és lelkesedéssel ragasz
kodva apáink hitéhez és tisztelettel kímélve, távol 
minden sértés szándékától, mindenki másnak jo
gos vallási érzékenységét, minden hű magyarral 
testvéri egységben összeforrva dolgozhassunk, 
küzdhessünk, áldozhassunk, a magyar haza és a 
nemzeti társadalom javára.

Ezután Szabó Sándor nyugalmazott főispán, 
országgyűlési képviselő beszélt.

Protestáns felfogásunk nem szólít bennünket

m _ T Á R C A  __ @

A damaszkuszi csoda.

Zúgó viharként Damaszkusz felé 
hajnal óta vágtat a csapat 
— száz szikra ég a patkók alatt. —

Elől Saul a rettegett vezér!
Alatta csapzott, tajtékos a mén, 
de nyúlt testére mégis újra vág 
a vérre szomjas, űző porkoláb, 
amint üvölti: csak tovább . . . tovább . . . 
hisz vérre, vérre, vérre szomjazom . . . 
Hűtlen Damaszkusz, nem lesz irgalom, 
hiába nézel fel a keresztre 
a feltámadott csalót keresve, 
nem fog az tenni több csodát.
A „bolondságtok“ mámorát 
belefojtom a semmiségbe 
és megfürdetem kardom vérbe . . . 
zúgja tovább, amig az ég 
körötte komor, vak sötét.

Ajkára fásul gúnymosoly 
de . . . mi az . .  . mintha valahol 
zengő ütés aranyat érne 
és megcsillanna sárga fénye. . ,

Saul vezér a magas égre 
veti fel izzó két szemét: 
és száll feléje szent beszéd.
Az isteni hang oly bús, oly meleg : 
Saul, Saul mit kergeisz engemet?

Saul az égi hang után 
szállna, de álmodott csupán? 
hiszen a fény is tán mese? 
nem látszik sehol semmi se.

Lépne, de botlik, térdre húll 
és töredelmes, szent sírással 
zokogva sir, a megvakitott, 
a megváltott, a bús Saul.

Jakus Imre 
theologus.
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harcra, — mondotta — más felekezetekkel, honfi
társainkkal vagy idegen nemzetiségekkel szemben, 
mi csak azt kívánjuk, hogy Krisztus evangéliu
mának szabadsága érvényesüljön.

Csiky Gábor unitárius lelkész beszéde 
után Csécsi-Nagy Imre ny. altábornagy mondott 
beszédet.

A budai protestánsok a budai Vigadóban 
gyűltek össze a reformáció emlékének megünnep
lésére. Dr. Barla-Szabó József nyitotta meg az 
ünnepséget, majd Kemény Lajos lelkész mondott 
ünnepi beszédet. Prönle Vilmos egyetemi tanár 
beszéde után Szabó Imre fasori református lelkész 
válaszolt a katolikus nagygyűlésen elhangzott 
szónoklatokra. A budai Luther szövetség vegyes 
karának szép éneke után az ünnepséget Vitéz 
Raits Károly ny. altábornagy szavai zárták be.

A Deák-téri templomban és a Szilágyi Dezső
ién templomban azok számára rendeztek össze
jövetelt, akik a vigadói ünnepségről kimaradtak. 
A Deák-téri templomban dr. Nagy Sándor imád
kozott és Vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv lel
kész mondott beszédet. A Szilágyi Dezső-téri temp
lomban Vidovszky Kálmán imádkozott és Haypál 
Béla mondott beszédet.

K ülföldi hírek.
A u s z t r i á b a n  az 1928. évben az evang. 

egyházba betértek száma 3987, a kitérteké 2125.
Az i d e g e n l é g i ó  jelenlegi létszáma állító

lag 28.000, ebből 22.000 német és ezek közül
15.000 evangélikus.

O l a s z o r s z á g  nem katholikus egyházainak 
statisztikai adatai: Av a l d e n s e k  létszáma 22.000, 
61 lelkész, 69 templom, van két főiskolájuk és 
egy theológiájuk. Ez a kis egyház fenntart 2 árva
házat, két kórházat és egy diakonissza anyaházat. 
A vesliánusoknak 49 lelkésze, 26 temploma van. 
A baptistáké k 25.000 hívőjük van 50 lelkésszel. 
A methodisták papjainak száma 44, templomaik 
száma 51. Ezek az adatok azt mutatják, hogy 
Olaszországban százalékszerüen több protestáns 
lélek van, mint pl. Dániában római katholikus s 
tekintve a lelkészek feltűnő nagy számát, mindenik 
protestáns közösség fejlődésre hivatott. (Dániában
25.000 r. kath. lélek van s 85 lelkész.)

A k í na i  forrongások szomorú fejezete ját
szódott le Tachow városkában, ahol 1000 moha
medán szent háborút kezdett a kinai tibeti egyház 
ellen s a harcnak eredménye a mohamedánok 
majdnem teljes kiirtásával végződött.

S t r e s e m a n n  halálával kapcsolatban írják 
a német egyházi lapok, hogy sokoldalú és sikeres 
politikai munkálkodása közben is sok időt szentelt 
egyházunk ügyeinek vitelére. Résztvett a düssel
dorfi Gusztáv Adolf ünnepségeken, különösen 
ápolta és segítette a keletázsiai misszió ügyét, 
ennek a gyülekezési céljára a lakását is átengedte 
és a berlini missziói társaság jubileumi ünnepsé
gén írt üdvözletében azt mondta, hogy az Istenben 
bízó munkásság fáklyája a missziói tevékenység.

A u g s b u r g b a n  az 1930 szeptemberében 
megtartandó jubileumi ünnepségeken a német evan
gélikus egyházi nap ünnepségei is itt rendeztet- 
nek s már ma úgy gondolnak erre a 400 éves. 
fordulóra, mely az összes német protestánsok kö
zött a teljes belső egységet létrehozza.

A Z e p p e l i n  hollandiai látogatását az előre 
bemondott hétköznap helyett vasárnapra tette át, 
ami a szigorú kálvinistákat arra indította, hogy 
udvariatlanságnak minősítsék ezt a szívességi ak
tust. Interpellációjuk szerint vasárnap délelőtt min
denki az istentiszteleten köteles résztvenni s azt 
semmi látványosság sem zavarhatja meg.

A b e r l i n i  községi választásokkal kapcso
latban a különböző állásokra számbajöhető jelöl
teknek egy ívet kell kitölteniük, amelyben a szo
kásos kérdéseken kívül a legmodernebb a követ
kező: kilépett-e az egyházból? Jól értesült forrás 
szerint csak azokat fogják megválasztani, akik erre 
a kérdésre bizonyítható igennel válaszolnak.

O l a s z o r s z á g b a n  a legutóbbi időkben 
megalakult a Cavalieri di Jesu (Jézus lovagjai) 
egyesület. Ezen egyesület tagjai, a különböző pro
testáns egyházak ifjúságából azon célból szövet
keztek, hogy az erkölcstelenségek ellen küzdjenek. 
Röpcédulákat nyomattak és helyeztek el a közön
ség figyelmeztetésére, hogy miért kell törekedni 
a teljes tisztaságra s hogyan kell a személyi tisz
teletet és becsületességet mindenkivel szemben 
gyakorolni! Közli ■. Dr. G. L

HÍREK.

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. november 10-én :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) 11 v. dr. Kendeh Gusztáv
Deák-tér (magyar) 6 Kis György
Fasor (ifjúsági) 10 Lamnek Vilmos
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Danhauser László
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Dr. Szuchovszky Lajos
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhócs Márton
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Szvetenai-u. 10 Késmárszky Lajos
Gyarmat-utca 14. fél 11 Gáncs Aladár
Abonyi-u. 21. 11 Balikó Lajos
Váci-út 61. 10 Dendely Károly
Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik 1
Koronaőrség — —

Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

November hó 17-én a Deék-téri templomban Kis 
György, a fasori templomban Danhauser László, a kőbá
nyai templomban Majba Vilmos prédikál.
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A jövő hét nagy gyűlései. A jövő hét 
legkiemelkedőbb egyházi eseménye indul meg 
a hétfői gyűlés- és ünnepségsorozattal, amely
nek beosztása a következő: Hétfőn, kedden, 
szerdán és csütörtökön egyetemes bizottsági és 
törvényszéki ülések lesznek, valamint közgyű
lési előértekezlet és bevezető istentisztelet; ez 
utóbbit csütörtökön este hat órakor a Deák-téri 
templomban Kiss István dunáninneni püspök 
tartja. Ezenkívül kedden az Országos Evangé
likus Tanítóegyesület választmányi ülése és köz
gyűlése lesz az egyetemes egyház székházában; 
továbbá ugyanott az Országos Luther-Szövetség 
választmányi ülése. Szerdán „Evangélikus Nap“ 
lesz az Országos Luther-Szövetség rendezésé
ben. Reggel 9 órakor istentisztelet a Deák-téri 
templomban, 10 órától zárt konferencia, délután 
4 órakor pedig a Szövetség közgyűlése a leány- 
kollégium dísztermében, este fél 6 órakor jubi
láns hangverseny a Zeneakadémiai Főiskola 
nagytermében Kapi Béla dr. dunántúli püspök 
ünnepi előadásával. Ugyancsak szerdán dél
után elnökségi és tisztikari együttes értekezletet 
tart a leánykollégiumban az Evangélikus Pap
nők Országos Szövetsége, este 8 órakor pedig 
a leánykollégium dísztermében szeretetvendég- 
séget. Szerda délutánra esik az Országos Evan
gélikus Tanáregyesület választmányi- és köz
gyűlése, mely a Veres Pálné-utcai leánykollé
giumban lesz. Csütörtökön reggel 9 órakor a 
Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület köz
gyűlése lesz, fél 10 órakor a Papnészövetség 
konferenciája, délben a lelkészek és lelkésznék 
közös ebédje az Eszterházi-utcai Tisztviselő 
Kaszinóban, délután a papnék és a Magyar
honi Evangélikus Missziói Egyesület közgyűlése. 
Az evangélikus egyház ezévi összejöveteleinek 
fokozott jelentőséget ad, hogy az egyetemes 
közgyűlésen megjelenik a Német Evangélikus 
Egyházi Szövetség küldöttsége is, Kapíer dr. 
elnökkel és lic. Th. Heckel konzisztóriumi fő
tanácsossal az élen. Az ő tiszteletükre szom
baton, november 16-án délelőtt az egyetemes 
egyház székházának istentiszteleti helyiségében 
a reformátusság képviselőinek bevonásával tar
tanak értekezletet s itt a két előkelő német ven
dég előadást fog tartani.

Nürnbergi mesterdalnokok a deáktéri 
ev. templomban nov. 10-én. A nürnbergi hét 
rendjén az ezidei nürnbergi dalosverseny győz
tes dalosegyesülete a „Lehrergesangverein", 
november 10-én, vasárnap d. u. fél 5 órakor 
templomi hangversenyt tart a deáktéri ev. temp
lomban, melynek egyházzenei értékéről napi
lapjaink is írtak már. Belépő-jegy nincs. A hang

verseny műsorának megváltása azonban köte
lező (20 fillér). Tekintettel arra, hogy a hang
versenyt pontosan félötkor kezdik és a hang
verseny megkezdésekor a templom kapuit be
zárják, kérjük az érdeklődő híveket, hogy félöt 
előtt foglaljanak helyet a templomban. Aki he
lyet szeretne magának biztosíttatni, jelentkezzék 
telefonon (811—09 aut.) a deáktéri lelkészi hi
vatalban, miután előreláthatólag igen nagy lesz 
az érdeklődés, de a nürnbergi vendégek szá
mára is helyeket kell fentartanunk.

Az Országos Luther-szövetség által ren
dezett evangélikus nap szerdán, november 13-án, 
reggel 9 órakor istentisztelettel kezdődik, melyen 
Kutass Kálmán, szegedi lelkész prédikál. Ezt 
követi a zárt-konferencia, melynek Németh Ká
roly esperes, vitéz Magassy Sándor vallástanár, 
vitéz Raics Károly ny. altábornagy, Marcsek 
János lelkész, Törteli Lajos lelkész és Scholtz 
Oszkár dr. egyházkerületi főjegyző lesznek elő
adói. A zártkonferenciára belépni csak jelvény
nyel lehet, melyért 50 fillér fizetendő. A jelvé
nyek a deákféri lelkészi hivatalban és a kon
ferencia előtt az Egyetemi Lutherszövetség ki- 
rendeltségénél a gyűlésterem előtt kaphatók. Az 
Orsz. Lutherszövetség közgyűlése ugyancsak a 
Leánykollégium dísztermében d. u. 4 órakor 
kezdődik. — 7a6 órakor kezdődik a Zeneaka
démia nagytermében a j u b i l á r i s  h a n g 
v e r s e n y .  Ezen Dr. Kapi Béla püspök mond 
beszédet. Szerepelnek: Losonczy György, a m. 
kir. Operaház tagja, Kerpely Jenő és Zalánfy 
Aladár zeneakadémiai tanár, a Garay vonós
négyes, Némethy Ferenc, Antony Károly, Böhm 
Dezső dr. és a budapesti (budai-, fasori- és 
deáktéri) egyesült ev. énekkarok. Jegyek: 5, 4, 
3, 2 és 1 pengős árakban a budapesti lelkészi 
hivatalok mindegyikében kaphatók. Merjük 
hinni, hogy az ev. öntudatot szolgáló ezen 
hangverseny nem fog lezajlani üres padok és 
székek előtt. A hangverseny megmaradt tiszta 
jövedelmét egyházi belmissziói célokra fordítjuk.

Bethlen Gábor halálának 300 éves for
dulója alkalmából országos ünnepélyek lesz
nek Budapesten november 9. és 10. napján. 
November 9-én, szombaton d. e. 11 órakor a 
pesti Vigadó nagytermében ünnepi díszközgyű
lés lesz, melyet Dr. Ugrón Gábor nyit meg, az 
ünnepi beszédet Gr. Klebelsberg Kunó közokt.
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ügyi miniszter mondja s felszólalnak a külföldi 
történelmi társulatok képviselői is. Szombaton 
este félnyolc órakor díszelőadás a Nemzeti 
Színházban, melyen az Ocskay brigadéros ke
rül színre. November 10 én, vasárnap d. e. fél 
10 órakor gyülekeznek az egyházak és egye
sületek kiküldöttei a Kossuth Lajos-téren s fel
vonulnak a köröndön lévő Bethlen-szoborhoz, 
hol az ünnepi beszédet Pékár Gyula ny. mi
niszter, a Petőfi Társaság elnöke tartja. A szob
rot a különböző hatóságok és egyesületek 
ezután megkoszorúzzák. Vasárnap este 9 óra
kor a Gellért szállóban „Bethlen Gábor kupa“- 
avató díszvacsora, melyen a kupa-avató beszé
det Dr. Ravasz László ref. püspök rrondja. A 
vigadói közgyűlésen és a szobor-ünnepélyre 
belépődíjak nincsenek, de hely-előjegyzések, 
valamint a díszvacsorára való jelentkezések a 
rendezőbizottságnál (Vilmos császár-út 55. I. 10. 
Telefon Aut. 144—92) eszközölhetők.

VI. országos nőimunka-kiállítás. A Ma
gyar Protestáns Nők Orsz. Szövetsége Horthy 
Miklósné és Bethlen Istvánná grófné védnök
ségével e hó 7—12-ig lesz a Pesti Vigadó ter
meiben országos nőimunka-kiállitást rendez. 
Belépődíj délelőtt 50 fillér, délután 3 órától 1 
pengő, állandó jegy 5 pengő.

Lelkészválasztás. A pestszentlőrinci újon
nan megszervezett evang. egyházközség nov. 
3-án elsőízben választott lelkészt s egyhangúlag 
Salfer Károlyt, eddigi hitoktató-lelkészét válasz
totta meg. Beiktatása december 1-én lesz. Isten 
áldása legyen az új gyülekezeten és új lelkészén.

Új missziói lelkész. Doleschalí Lajos ny. 
főesperes, bényei lelkész okt. hó 27-én vezette 
be missziói lelkészi hivatalába a pesti közép 
egyházmegye esperesének megbízásából Mono- 
ron Abaffv Gyula egyetemes missziói lelkészt, 
ki János 14, 6. alapján ismertette maga elé tűzött 
programmját az egyesített egyháztanácsi és 
egyházközségi közgyűlésre szép számmal egy
begyűlt hívek előtt. Ugyanezen alkalommal adta 
át a lelkészi szolgálatot a gyülekezet eddigi 
gondozója Kuthy Dezső egyetemes főtitkár 
az általa Filippi 4, 7. alapján tartott ige
hirdetéssel. A monori gyülekezet új lelkésze 
nem ismeretlen már a hívek előtt, mert három 
év óta több ízben volt alkalmuk hallhatni 
ajkáról körükben az Ür üzenetét az Őt félők 
számára.

Halálozás. Evangélikus egyházunk nagy
nevű családját újabb gyász érte. Pecz Kornél 
ny. máv. igazgatóhelyettes, kormányfőtanácsos, 
a vasutügyek technikai ágában európai hírű 
szaktekintély 73 éves korában elhúnyt. Teme'ése 
október 31-én volt tisztelői és barátai igaz 
részvéte mellett. Legyen emléke áldott.

A fasori ifjúsági Luther-kör okt. 30-án tar
totta reformációiemlékünnepélyét a Damjanich^}, 
gyülekezeti teremben. Közének és Danhauser 
László imája után Kovács Ilona szavalt, Kürti 
László és D. Nagy László zeneszámot adtak 
elő, az ünnepi beszédet Kemény Lajos lelkész 
mondotta, majd Péter Lajos szavalata, Péch 
Piroska éneke és Linkesch Gitta szavalata utón 
imával és közénekkel végződött a minden tekin
tetben szépen sikerült estély. V"' .!,:i

A budapesti leánykollégium is hatááos 
ünnepélyt rendezett a reformáció emlékére. 
Ének- zongoraszómok és szavalatok közé illesz
kedett az ünnep fénypontja, Vidovszky Kálmán
nak az iskola vallástanárának nagyhatású 
emlékbeszéde. Liedemann Éva tanuló Luther 
családi életéről olvasott fel. Feltűnést keltett a 
növendékek 82 tagú énekkara, melyet Mar- 
kóczy Irén énektanár vezetett, hatásos és szét 
pen kidolgozott énekével. Az ünnepélyen meigr-i 
jelent Dr. Raffay Sándor püspök, Dr. SdineMieri 
István egyetemi tanár, Dr. Zimmermann ÁgÖS-í 
tón iskolafelügyelő, Broschko G. Adolf esperest! 
vitéz Pétery Aladár főjegyzővel élén nagyszámúi 
szülő és érdeklődő. Örömmel állapította nípeg. 
a közönség, hogy az iskola profestáná tanúiéi^ 
nak olyan nagy már számuk, hogy ^jDeák- 
téri díszterem kicsiny befogadásúkjrá-,;] jairddat

Szeretetvendégség Kőbányán. A X. kéig 
Evang. Nőszövetség f. é. novérpber 
sárnap) d. u. 5 órakor a reform. tanacsí^fih}?’ 
ben (X, Ihász-u. 15. sz.) szerá^^endég'ság,fl 
tart, mely alkalommal Dr. Gubáson., KmgljjfsL 
lelkész-vallástanár vetített képekül, 
tart. Szaval Schwab Kárplvhe Jgflzgfljéms^sza?, 
valóművésznő. Énekel Roth A rá 
vésznő. A bevezető beszédet mondja]
Vilmos lelkész. Belépődíj nincs. Teaj.eby ára 
120 pengő. A tiszta jövedelmet a^jé^^itdja^y0 
templom javára fordítjuk. linavnorf alól

Missura Jenő dr., egyetemi/ tanársegéd 
hittestvérünk rendelőjét és műtőjét rylJhf.^nröSSn 
tér 87. II. 1. alá helyezte át. Quar^Éépykezeilés, 
elektrotherapia, orvosi kozmetika^Tpl. 1 3ÍJ1-52.

A budai „Erős V ór“ diákok november 
10-én 5 órai kezdettel diákjóiékonysásjp .óéira
a Jurányi-utcai kereskedelmi iskolaáoínhtermé
ben kulturestélyt tartanak a következő prog
rammal : Megnyitót mond Gaái Jóéseftvünnepi 
beszédet D. Raffay Sándor püspök,v. énekel 
Csonka Júlia, gordonkán játszik Barátta Dezső, 
szaval Kehrling Angyalka, szerepel az Ungvári 
vonósnégyes, lesz egy ifjúsági színdarab és
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Dr. Mohr Győző zárja be az estélyt. Zongorán 
kisér gróf Vay Rózsi.

Az egyetemes gyámintézet közgyűlése.
A Magyarhoni Egyetemes Evangélikus Gyám
intézet vasárnap tartotta évi közgyűlését. Az 
ünnepségen Radvánszky Albert báró dr. egye
temes felügyelő és Geduly Henrik dr. püspök 
is megjelent. Az evangélikus templomban Ge
duly Henrik dr. püspök mondotta az ünnepi 
beszédet, majd a közgyűlés következett. Kapi 
Bála dr. püspök a dunántúli egyházkerület, 
Turóczy Zoltán lelkész a győri egyházmegye 
és gyülekezet nevében üdvözölte a közgyűlést, 
majd Kapi Béláné dr.-né a győri belmissziói 
egyesület ajándékaképpen, ezüst úrvacsorái 
készletet és keresztelési edényeket ajánlott fel 
a gyámintézetnek. Éppígy más dunántúli evan
gélikus intézmények is ajándékokat nyújtottak 
át, hogy a gyámintézet azokat szegény gyüle
kezetekhez juttassa el. Ziermann Lajos kor
mányfőtanácsos, a gyámintézet egyházi elnöke, 
terjesztette elő a múlt esztendő munkájára vo
natkozó részletes jelentést, majd kiosztották a 
segélyeket az Ínséges gyülekezeteknek. Az úgy
nevezett nagy szeretetadományt ez évben a 
kaposvári egyházközség kapta.

A Neukircheni német leszakítós naptár,
a vi'ág legelterjedtebb leszakítós naptára, vala
mint a Zinzendorff-féle herrnhuti Losungsbuch, 
több százezer bibliaolvasó napi kalauza, az 
1930. évre megrendelhető a „Fébé" Ev. Dia
konissza Anyaház Iratterjesztésében Budapest, 
I., Hidegkúti-út 123a. címen. A német szárítós 
naptár ára 1 "80 P a Losungsbuch ára 1'30 P. 
Terjesztők kedvezményt kapnak.

Kis János evangélikus püspök emlék
táblája. Berecz Ábel volt országgyűlési képvi
selő indítványára a soproni evangélikus konvent 
elhatározta, hogy Kis János evangélikus püspök 
és költő egykori lakóházát emléktáblával jelöli 
meg. Kis János a teológia doktora, diszpolgá.a 
volt Sopron városának, táblabírája Sopron, Vas 
és Győr vármegyéknek, tagja a Magyar Tudo
mányos Akadémiának és a Kisfaludy Társa
ságnak. ö  fedezte fel és vitte a világ elé Ber
zsenyi Dánielt. Az evangélikus konvent elhatá
rozta, hogy az emléktáblát még ez évben az 
evangélikus templom mellett kiszögelő Laszberg- 
féle konventház falára helyezi el.

A Szász Károly centenáriumi bizottság 
november 3-án tartotta alakuló ülését a Magyar 
Tudományos Akadémián, amelyen számos egy
házi és közéleti nagyság jelent meg. Az alakuló 
ülésen Balogh Jenő távollétében Kozma Andor 
elnökölt, Voinovich Géza Szász Károlyról tar
tartott felolvasásában többek között a követ 
kezőket mondotta: „Midőn Szász Károly szü
letési évének százados fordulójának az irodalmi 
társaságok egyházának vezető férfiai, közmű
velődésünk vezérei sorra meghajolnak immár 
majd száz éven át élő és éltető hatása előtt, 
voltaképen azon emlék előtt tisztelgünk, melyet

maga emelt magának műveiben. Az ember és 
a lelkipásztor példáján és személyes hatásán 
felül el nem múló irodalmi művek hirdetik az 
ő nagyságát. Ő a maga korának, az egész ma
gyar művelődésnek egyik legmunkásabb, leg
hasznosabb alakja. Annyit dolgozott, hogy mun
káiból egesz könyvtár telnék ki, együtt van ben
nük vers és próza, a versköltészetnek szinte 
valamennyi ága, a lirótól az epikán át a tragé
diáig ; eredeti költői munkáit műfordítások kisérik, 
ezeket tudományos fejtegetések. Egyházi dol
gozatainak tömege, mint szónoki és írói, maga 
elég volna egy emberéletre." Ezután Ravasz 
László püspök mutatott Szász Károly működé
sének fontosságára, a fejlődő magyar intelligen
ciájára való hatására, rámutatott arra, hogy ő 
volt az, aki irodalmi munkásságával már az 
„arany-félszázadban“ is messze kiemelkedett. 
Az élő magyar értelmiségnek kötelessége háláját 
és elismerését azzal leróni a százéves pap- 
literátor előtt, hogy munkáit, melyek ma épp 
oly frissen és üdén hatnak, mint megírásukkor, 
keayelettel és büszkeséggel olvassa. Szabolcska 
Mihály hozzászólása után az elnök a bizott
ságod megalakultnak jelentette ki. A Centená
riumi Bizottság magában foglalja a magyar 
közéletnek, egyházi és társadalmi életnek kivá
lóságait,

Krausz Rezső kályhásmester, I I , Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon : 
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

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-körűt 27. szám.

Dr. K iss Ernő egyet, orvostudor, bel-, ideg- és sebé
szeti betegeknek rendel d. u. 2—4. IX. Ráday-u. 63. II. 4. 
Szegényeknek ingyen.

Utcai balkonos szoba két úr részére ellátással 
együtt á 130 pengőért vagy enélkül is kiadó. Értekezni 
lehet: Tűzoltó utca 3. III. 2. alatt.

Két ab lakos utcai szobába úrinő lakótársnőt keres. 
Horénszky-ulca 3. földszint 3.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón 
vásárolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút 
7. sz. (Andrássy út sarok). Telefon: L. 981—94
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anvaházi Nyomda. Budapest. VII.. Damianich-utca 28/b. — Felelős: Fekete Géza.


