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M E G H ÍV Ó . A pesti ev. m agyar egyház 103Ö. ja n u á r  hó 37 -é n  déli 13  
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gyűlést ta r t , m ely re  az egyházközség cselekvényes tag ja it tisz te le tte l m egh ívja az 
egyházi elnökség. T á r g y s o r o z a t :  1. A Deák-téri testvéregyházak gondnokának jelölése. 
2. A bányakerületi világi felügyelői méltóságra az egyházközség szavazatának megállapitása.

A bélpoklos.
(Máté VIII. 1—4.)

ézus működésének legszebb 
részlete és különösen a mai 
korban leghatásosabb em
léke az a sokszor visszatérő 
élmény, amely különösen a 
mai embert kapja meg, hogy 
munkájában sohasem sze- 
mélyválogató. Nem hiába 
állapítják meg az evangéliu- 

— : nogy azok tele vannak szociális
•: natkozásokkal.

Krisztus szemében a bélpoklos nem 
eg> ~ :morult ember, hanem az ember, 
a típus akinek szüksége van Jézus 
Krisztusra Ahogy a mi bibliai bélpoklo- 
sunk szembe áll Jézus Krisztussal és 
föltárja előtte az ő szégyenletes beteg
ségét, amely miatt menekülni kell ember
társai elől, Jézus méltányolja benne a 
szemérem érzésből következő sokatérő 
őszinteséget és ezért olyan határozott a 
válasza: Akarom, tisztulj meg!

így kapcsolódik össze az ember 
meggyógyulást kívánó szándéka Krisztus 
helyeslő akaratéval. Ez az igazságos

valóság útmutató példa és a bűnökben, 
betegségekben nyomorgó embereknek 
serkentő felszólítás: Ne szégyelj elmenni 
a te sokszor bélpoklosságnál is súlyo
sabb betegségedben az igazi orvoshoz, 
aki mindent meg tud gyógyítani, még 
az emberek által megítélt betegségben 
szenvedőket is.

A keresztyénségnek ez egy örökké 
élő értéke lesz és fennmaradásának biz
tos záloga. Amíg elmosódás nélkül és 
meghamisítás nélkül predikáltatni fog 
ez az evangéliumi esemény, addig a 
világ bármely részén élő szerencsétlen 
nyomorultemberszívében mindig remény- 
kedhetik abban, hogy az ő súlyos beteg
ségéből Krisztus meggyógyíthatja.

Mennyi a bélpoklos ma is, milyen 
nagy a bünűző betegségek serege. Mennyi 
szociális nyomorúság ezeknek a hatása. 
Mennyi a tudatlanság ezzel ’a pestises 
járvánnyal szemben. Az evangéliumi 
igazság pedig ma is azt hirdeti, ezeknek 
is azt prédikálja: Akarom, tisztúlj meg.
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Dr. Luther Márton  
Kis K áté-ja .

Az 1929-ik esztendő, a protestántizmus szem
pontjából, a legnevezetesebb évek közé tartozik. 
Ebben az esztendőben emlékezünk meg 400 éves 
jubileumi ünnepségek keretében, a speieri biro
dalmi gyűlésről, amely a keresztyén ember lelki- 
ismereti szabadságát adta vissza. Ebben az év
ben idézzük fel hálás megemlékezéssel a mar- 
burgi colloquiumot, amikor Luther és Zwingli 
megegyezést kerestek egymással s az úrvacsorái 
tan megvitatása közben, Luther Szentírás-szere- 
tete és ismerete arra kötelezte őt, hogy annak 
minden betűjéhez ragaszkodjék, hiszen abból egy 
jottányi sem veszhet el s azért vallja azóta 400 
éven át egyházunk, hogy az Úrvacsorában Krisz
tus testét és vérét vesszük.

E jubileumi év szempontjából azonban mégis 
ránk nézve legfontosabb a Kis Káté megjelenése 
volt. 1529 jan. 20 án jelent meg a fali táblák 
formájában megjelent könyvecske első része s 
azóta joggal állapítja meg erről az egyházi és 
egyháztörténelmi közvélemény azt az igizságot, 
hogy a keiesztyénség tisztaságának megőrzése 
érdekében, ez a kis könyv "végzett legnagyobb 
munkát.

Akkor is azt vallották, s ma is azt írják, 
hogy ez a kis könyv lett a nép Bi b l i á j a .  Olyan 
áhítattal olvasták, mint a Szentírást, s az az igaz-

m  t  Á r c  a  
Döntő pillanatok.

Napóleon azt mondta: A legtöbb ütközet 
sikere öt perc alatt dől el. Ha kellő pillanatban 
az alkalmas csapatot a döntő helyre küldik, akkor 
a siker bizonyos. Ha elmulasztják ezt a pillana
tot, akkor minden elveszett. Így vannak az életünk
ben is ilyen pillanatok, amelyektől kezdve azután 
az életünkben is vagy felfelé, vagy lefelé megy 
minden. Játszunk a pillanatokkal, az alkalmakkal 
amikor jót tehetnénk, vagy fontos elhatározásokra 
juthatnánk, elhalasztjuk és azt gondoljuk: „Majd 
legközelebb, lesz még rá más alkalom is.“ Nem, 
az nem jön többé vissza. Lesznek ugyan más 
alkalmak arra, hogy jót cselekedjél, de az a lehe
tőség, amit ma elmulasztottál, nem jön többé 
sohasem vissza. Ami elmúlt, annak vége egyszer 
és mindenkorra, úgy ahogy a folyó vize, amely 
egyszer elhaladt melletted, nem jő többé vissza. 
Talán ma jön számodra a döntő pillanat. Vannak 
pillanatok, amelyektől az örökkévalóság függ.

A  lelkiismeret.
Mi a világ pompája, minden szórakozása 

ahoz a békességhez képest, amit a jó lelkiismeret 
adl A jó lelkiismeret olyan, mint a jó illat, el
áraszt mindent, ami a közelébe jut, anélkül, hogy 
a forrás kiapadna. Jó lelkiismeret nélkül olyanok 
az örömök, mint a fénysugarak, amelyek a fájó

ság volt lefektetve benne összefoglalva, mint abban. 
Hány nemzedék s hány száz millió ember ismerte 
meg belőle és általa: Istent, Krisztust, a hitet stb. 
egyszóval olyan igazságokat, melyeknek tudása 
nélkül nem élet, az élet.

Ez a kis könyv a felnőttek és gyermekek 
részére készült. A kérdés, a felelet, a magyarázat 
különböző nagyságú betűkkel volt szedetve, azzal 
a céllal, hogy a felnőttekre minden vonatkozik, 
a gyermekekre pedig csak a kérdés és a felelet. 
Elég ha a szülő ismeri a magyarázatot; neki kell 
megtanítania gyermekének a felelet értelmét. így 
gondolta el ezt Luther. Korában s még egy két 
századdal halála után így is ' volt szokásban, de 
ma már elfelejtették a keresztyén családok ezt a 
végrendeletszerű kötelességet.

Ma, ahol evangélikus egyházi élet van, min
denütt a káté kérdése áll előtérben. Majdnem min
den nemzet kiadta már a Kis Káté jubileumi kia
dását, lehetőleg az első káté eredeti formájához 
hasonlóan (nem tudjuk, hogy mi okból késik a 
magyar kiadás, hiszen két év alatt volt elegendő 
idő hozzá) s ma úgy forgatják ezt a kis könyvet, 
mint komolyan megbecsülendő hitvallási iratot.

Sokat vár ettől a jubileumi évtől az evan
géliumi keresztyénség. Igazi lutheri lelkű emberek 
azt várják a Kis Káté ez évi hatásától, hogy meg
érlelődik az egész keresztyénségben a jelszó: 
Vissza Lutherhez! Vallásos Revízió! Hitéletünk 
jelenjének átértékelése s azzal a lélekkel indulna

szemet érik, mint a zenei hang, amely a süket 
fülbe jut, vagy mint a bor a lázas betegnek.

A jó lelkiismeret Istentől adott békesség, 
amely minden értelmet felülmúl. Boldog az az 
ember, aki istennel közösségben töltött nap után 
nyugodt lelkiismerettel hajthatja nyugalomra fejét.

Menekül Isten elől.
Egy lelkész meglátogatott egy családot. A 

leány hirtelen eltűnt, nem akart hallani Istenről és 
az ítéletről. Amikor a lelkész elment, megkérdezte 
a leány az édesanyját, hogy a lelkész úr kér
dezte e, hogy hol van ? „Igen" — mondta az 
édesanyja — „és hagyott is itt valamit a szá- 
modra“ . A leány elolvasta a Bibliából azt a részt, 
amit a lelkész kijelölt a számára: „Minden isten
telen fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig, 
mint az ifjú oroszlán, bátrak.11 (Péld. 28:1.)

Az ige mélyen érintette. Felkereste a lelkészt 
és megmondta neki, hogy az ige milyen hatással 
volt rá. És megtalálta a békességet a keresztről 
érte aláfolyt vérben.

Érte.

Egy ismert lelkész megkérdezett egy falusi 
asszonyt, hogy ismeri e az LJr Jézust és milyen 
álláspontot foglal el az Úrral szemben. „Beszélni 
nem tudok Róla“ mondta az asszony, „de az éle
temet adnám érte."

(Fénysugárból.)
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újra meg az élet, amilyen áldott volt a Kis Káté 
megjelenése. !

E jubileumi év ránk nézve legfontosabb ese
ményének csak első fázisa volt az, hogy templo
mainkban s iskoláinkban megemlékeztünk a Káté 
áldásairól. Az igazi hatás az otthonokban, az egyes 
lelkekben végberr.e-.: élményektől függ!

Szinte a lelkiismeretet élesztő és felelősséget 
felébresztő -zózata ez: Evangélikus ember: mi 
neked a Káté? ismered-e még egyes részeit, fel
olvastad-e családodnak a napi munka után? Fő
ként pedig személyesen is meggyőződtél-e arról, 
hogy a' Szentíráson kívül ez a legnélkülözhetetle- 
rebb könyved? G. L

Külföldi hírek.
Múlt év október havában alakult meg No r 

v é g i á b a n  a Luther-Szövetség, amelynek pontos 
címe: Norvégia, Luther- Szövetsége. A szövetség 
célja az, hogy a keresztyénség lutheri ágának drága 
tradícióit és világnézeti értékeit összejövetelek tar
tásával, sajtómunkásságával és minden rendelke
zésre álló eszközzel előmozdítsa és ápolja.

Egyhá z á l l am.  A hosszú titkos tanács
kozásoknak meg van már az az eredménye, hogy 
a tanácskozó felek megegyezésre jutottak. Ahogy 
már lapunkban több ízben jeleztük, ma már nincs 
semmi akadálya annak, hogy azzal a nagy föl
szereléssel épüljön ki a pápai állam, amelyről már 
megemlékeztünk.

P o l i t i k a i  val l ás.  Előző hírünknek lát
szólag ellene mond ez a hír, amely szintén Olasz
országra vonatkozik. Amikor még a pápa és Mus
solini között megegyező tárgyalások folytak az 
Osservatore Romano cikkeket közölt arról, hogy 
a fascismus keretén belől olyan kultikus szoká
sok létesültek, amelyek a nagytömeg szemében 
vallásos jellegűeknek látszanak. így például beszél
nek az isteni Olaszországról, a fascismus szent 
beheirr a fascista ügy megszentelt mártírjairól stb.

P á s z t o r ;  évéi .  A pápa múlt év végén 
pásztorieveiet adón ki a keleti egyházak vezetői
hez és tagjaihoz, amelyben köszönettel adózik 
azért a jóindulatért, amelyet a püspökök és az 
egyházak részéről tapasztalt a megegyezés kérdé-

Üdv ha ds e r e g .  Amint a napilapokból már 
közismert, az Üdvhadsereg tagjai között belső for
rongás tört ki, amelynek befejező eredményei egye
lőre még kiszámíthatatlanok. Azt hisszük, hogy 
azzal a nagy agilitással összeszerzelt nagy anyagi 
és erkölcsi tőke, amellyel főként Amerikában és 
Angliában rendelkeznek, e széthúzó egyenetlensé
gek következtében valószínűleg teljesen devalvá
lódni fog.

Karnevá l .  A berlini egyházi és erkölcsi 
közösségek mozgalmat indítottak a karnevál mulat
ságai ellen. Ennek a mozgalomnak sikere lett és 
tényleg megállapították azt, hogy a mai általános 
szociális nyomor mellett, nem illik ilyen fényűző 
mulatságokat rendezni.

Sc ha e f e r  Ma r g i t  Jénában fölavattatott 
gyülekezeti szolgálatra. 0  az első felavatott s egy
házi munkába állított papnő.

S a l z b ur g b a n  a Csendes Éj karácsonyi 
dal szerzőinek Gruber és Mohr költő és zene
szerző emlékére emléket emeltek.

W ü r z b u r g b a n  a Mihály-templomban egy 
plyan automatát állítottak fel, amely egy tíz pfen- 
niges pénzdarab bedobására megjelenteti a böl
csőben fekvő kis Jézust, aki így áldást is oszt és 
egy húsz pfenniges bedobására egy angyal jelenik 
meg, aki áldást oszt.

N a k o b a i  mecset tornyába egy hangerősi- 
tőt szereltek fel, hogy ezután a főpap imádko
zásra szóló felhívását mindenki meghallhassa.

G. L.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJF
1929. január 27-én :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n Sikter András
Deák-tér (magyar) 6 Wolf Lajos
Fasor (ifjúsági) 10 dr. Szuchovszky Lajos
Fasor 11 Késmérszky Lajos
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rékóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Johnson Gisle
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Véci-út 61. 10 Martony Elek
Abonyi-u. 21. 11 Borbés Antal
Bécsi kapu-tér 11 Hüttl Ármin
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál. 
Február hó 3-án a Deák-téri templomban vitéz dr. 

Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény 
Lajos, a Simor-utcai templomban Majba Vilmos prédikál.
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A  kerületi felügyelői állásra a szavazás 
a Deák-téri díszteremben vasárnap egész d. u. 
és hétfőn reggel 9—d. u. 5 ig lesz. A gyülekeze- 
tenkint leadott és leadandó szavazatokat a 
bányakerület szavazatszedő bizottsága február 
hó 5-én bontja fel.

Konfirmáció. Ez évben kcrábban lesz hus- 
vét s a tőle számítandó ünnepek, ezért a kon'ir- 
mációi tanítás is korábban hezdőd k. A beiratá
sok már minden lelkészi körben megkezdődtek 
s a tanitás február első napjaiban veszi kez
detét. Kérjük a szülőket, akiknek konfirmációi 
vallástételre érett gyermekeik vannak, hogy 
azokat az illetékes lelkészi hivatalnál írassák 
be s a konfirmációi órák pontos látogatását 
ellenőrizzék.

A z Egyetemes Tanügyi Bizottság elnöke 
A r a t ó  Is tv á n , kőszegi ev. leányliceumi igazga
tót a budapesti leánykollégiumhoz, Dr. B ő h m  
D e z s ő  budapesti leánykollégiumi igazgatót a 
kőszegi leányliceumhoz, Dr. S z e lé n y i Ö d ö n ,  
egyetemi m. tanárt a nyíregyházi reálgimná
ziumhoz és leányliceumhoz s a miskolci taní
tóképzőhöz iskolalátogatásra kiküldötte.

Rapos Viktor vallástanárunkat f. hó 20-án 
iktatta be debreceni lelkészi állásába dr. Dóm
ján Elek hegyaljai esperes. Az ünnepség és a 
beiktatási ünnepély fungense volt még Gaudy 
László, aki a beiktatás előtt úrvacsorát adott 
az új lelkészeknek s Bélák Sándor, aki az 
előbbivel együtt segédkezett a beiktatási ünnep
ség liturgikus részében. Az új lelkész beköszöntő 
beszédjével, amely homiletikai és a jövő prog- 
rammadás szempontjából egyaránt klasszikus 
volt, teljesen meghódította új gyülekezetének 
minden tagját. A  templomi ünnepségen részt- 
vett a debreceni ref. egyház több lelkésze 
Balthazár püspök vezetésével és a ref. hittudo
mányi fakultás képviselői. Az egyházi ünnepség 
befejezése után a vármegyeháza dísztermében 
tartotta meg nyilvános közgyűlését, amelyen az 
üdvözlések hangzottak el. Dr. Haendl Vilmos 
felügyelő tartalmas megnyitóbeszédében mon
dotta, hogy elhódítottuk Budapestről a mi 
papunkat A  pesti ev. magyar egyház tanácsa 
és közönsége nevében Gaudy László köszön
tötte az új lelkészt az 1929-es év hármas pro
testáns jubileumi gondolataival. A ref. egyház 
nevében dr. Balthazár Dezső az őszinte protes
táns lélek meleg szeretetével fogadta őszinte

barátságába s azt mondotta, hogy az ő szívük 
állandóan .nyitott lesz az evangélikus testvér 
számára. Üdvözölte még őt hivatalos képvise
lőjével a róm. kath. görög. kath. és unitárius 
egyház, a szarvasi öregdiákok egyesülete, a 
nyíregyházai szomszédos nagy ev. egyház és 
Debrecen szabad királyi város polgármestere. 
Mi is újólagosán Isten áldását kérjük munkájára.

A  Budapesti Evangélikus Leányegyesület 
úgy mint tavaly, idén is megtartja január és feb
ruár havában sorozatos előadásait. Január 25-én, 
pénteken este 727 órakor: ,,A vallás és képző
művészet" címen. Előadó dr. vitéz Kendeh-Kirch- 
knopf Gusztáv lelkész. Február 1-én, pénteken 
este 727 órakor; ,,A vallás és irodalom" címen. 
Előadó dr. Szigethy Lajos tanár. Az előadások helye 
az ev. leánykollégium díszterme (IV., Sütő-u. 1.) 
Felhívjuk k. hittestvéreink figyelmét s kérjük, hogy 
megjelenésükkel — úgy mint a múltban — támo
gassák egyesületünket.

„Pronos Gyermekmentési Bizottság szom
baton, 1929. évi január hó 26-án este 1h  9 
órakor a Zeneművészeti Főiskola nagytermében 
Gyermek-otthona javára, hangversenyt rendez. 
Közreműködnek: Sándor Erzsi, kamaraénekesnő. 
Sajóhelyiné-Berkes Biri, operaénekesnő. Dr. 
Végheiyné-Deáky Flóra, zongoraművésznő. Ke- 
reszty Jenő, orgonaművész. Kerpely Jenő. gor
donkaművész. Mihályfi Béla, a Nemz. Szinh, 
tagja. A  Fővárosi Zenekar. Jegyek 1—6 pen
gőig Rózsavölgyinél.

A  Deák-téri Konfirmáltak Egyesülete
1929. évi január hó 27-én, vasárnap délután 
5 órakor szeretetvendégséggel egybekötött ösz- 
s bejövetelt tart, melyre minden konfirmált egye
sületi tagot szíves szeretettel elvárunk és tisz
telettel hívjuk meg a konfirmáltak egyesületé
nek a munkája iránt érdeklődő szülőket is. A 
szeretetvendégségre egy kis süteményt a tagok 
hoznak magukkal.

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

A  Budapest III. Kerületi Evangélikus 
Nőegyesület február hó 1-én, este 6 órakor, az 
Óbudai Református Egyházközség tanácstermé
ben (III., Kálvin-u. 4. sz.) műsoros előadással 
kapcsolatos s z e re te tv e n d é g s é g e t rendez, amelyre 
hozzátartozóival együtt szeretettel meghívjuk. 
Teajegy ára 1*50 P. Felülfizetéseket — esve-
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sületünk jótékony munkálkodására való tekin- 
tettel — köszönettel fogadunk.

Országos diákgyűlés. A Magyar Evangé
liumi Kér. Diákszövetség 1929. febr. 2—4 ig ren
dezi országos téli nagy-gyülését Budapesten. A 
gyűlés tárgya a magyar kérdés lesz: az első nap 
a magyarság világhelyzete, a második napon a 
magyarság belső problémái, a harmadikon pedig 
a magyar diákságnak hazánk, fajtánk és az em
beriség megújhodásában jutott szerepe állnak az 
előadások és a megbeszélések középpontjában. A 
gyűlésre vonatkozólag mindennemű felvilágosítást 
készséggel ad a Szövetség központi irodája, (Buda
pest, IX, Üllői-út 19. II. 4.)

Meghívó. A  „Fébé“ Evang. Diakonissza 
Nőegylet február 3-án d. u. 5 órakor rendes 
eVangelizáló összejövetelét a mértékletességi 
mozgalom ügyének szenteli. Ez alkalommal 
D r. D e á k  J á n o s  egyetemi tanár, a Magyar Kék
kereszt Egyesület elnöke fog előadást tartani 
az alkohol elleni bibliai alapon folyó küzde
lemről. Az estély az Egyet. Evang. Egyház 
imatermében lesz (Üllői-út 24. sz. a. II. emelet, 
‘eljárat az udvarból). Ezen estélyen, melyen 
szavaiét és énekszám egésziúk ki a programmot. 
— ndenkií szeretettel lát az E g y e s ü le t  V e z e tő s é g e .

Az angy alföldi Luther-szövetség február

■ z e -e te tv e n d é g s é g e : rendez. Adományokat a 
nemes célra való tekintettel sz-retettel kérünk, 
r.érjük "iveinket, hogy az ünnepélyen meg- 
.r.'r~n; szíveskedjenek.

A 223. sz. Pesti Luther-Szövetség cser
készcsapata 111. és III. raj) 1929. évi február 
hó ló-én • asárnap délután 5 órai kezdettel, a 
Budcpes . iperosképző Protestáns Egylet nagy
termében 'YIH Alföldi-utca 13. sz. a.) „ V id á m  
ü n n e p é ly : rendez, melyre úgy a szülőket és 
hozzátartozókat valamint a cserkészet iránt

érdeklődőket szeretettel hívja és várja a „ Pa
rancsnokság. “ Műsor megváltás.

A  Nemzetközi Protestáns Szövetség
köszöneté. A Protestantizmust Védő és előmoz
dító Nemzetközi Szövetség néhány hónap előtt 
Budapesten és Debrecenben tartotta közgyűlé
sét. A száznál több külfö’di résztvevő nevében 
most meleghangú köszönet érkezett a magyar- 
országi protestáns egyházak vezetőségéhez. 
H. G. van Wyngaarden elnök és G. Ohlemül- 
ler dr. főtitkár kifejtik a levélben, milyen mély 
hatást tett a szövetség tagjaira a magyar földön 
egyre erősödő vallásos élet és mennyire meg
hatotta a vendégeket Magyarország és a ma
gyar nép sorsa. A  levél különösen kiemeli, 
hogy a gyűlések rendezésében Benedek Zsolt 
dr-nak, a református egyetemes konvent taná
csosának és Kuthy Dezső evangélikus egyete
mes főtitkárnak mily sokat köszönhet a szövetség.

A  budapesti fparosképző Protestáns Egy
let jan. 19-én hangversenyt rendezett, mely al
kalommal boldogemlékű Székács Józsefnétől 
kapott zászlóját szallagokkal díszítette fel. Az 
Egylet múltját Szuchovszky Gyula titkár ismer
tette, szallagavató beszédet Hajts Jakab elnök 
mondott, az ifjúság részéről Jokesz Ferenc be
szélt. A Hangversenyen ismertnevű művészek 
és művésznők szerepeltek. Az Egylet 60-tagú 
énekkarát Morascher Hugó karmester vezé
nyelte. A nehéz operai darabok előadása a 
legkényesebb igényeket is kielégítette, úgy any- 
nyira, hogy a hallgatóság alig tudott betelni a 
dalkar által nyújtott élvezettel. Az Egylet a dalt 
különösen is igyekszik felhasználni célja érde
kében, mert tudja, hogy abban tagjai a haza
fias-vallásos érzés, becsületes jellem, egymás 
megbecsülésének magvait találják fel. Morascher 
karmester Egylet vezetőségének legmesszebb
menő háláját és közönetét érdemli meg nagy
szerűen teljesített munkájáért. — A hangverse
nyen a következő felülfizetések folytak b e : 
Hajts Jakab 20, Hajts Béla, Latinak Jenő, Mo- 
z é c s , Pál, Pfeifer Gyula 10— 10, Kaytár Lajos, 
Kiss János, Török Béla 5—5, N. N. 1 P. A  jó
szívű adományokért köszönetét mond a titkár.

A  fasori gimnázium 16-os számú cser
készcsapata f. évi január 20-án 5 órakor tar
totta nagytábori beszámolóját. Az előadáson 
szép számú közönség gyűlt össze. Prológot 
mondott Maier András. A nagytábori vetített
képes beszámolót Pildner György tartotta. Utána 
Orbán Ferenc a kanderslegi sí-versenyről be
szélt el egyet-mást. Majd Kubacska Ferenc, 
Pildner György és Orbán Ferenc jól sikerült 
jelenetet adtak elő. Szünet után Kubacska Fe-
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renc az ausztriai mozgótáborról tartott előadást 
vetített képekkel.

Protestáns külmissziói statisztika. Dr. Rich- 
ter Gyula (Berlin) kimutatása szerint a misszio
náriusok száma 30.000, akiknek több, mint 
8,0 0.000 bennszülött keresztyén segédkezik. 
A  protestáns missziók 50.000 elemi iskolát tar
tanak fenn, a tanulók száma 242,000.000. Ezen
kívül van 100 főiskola 32.000 hallgatóval, 300 
középiskola 116 000 tanulóval és 460 missziói 
theológiai szeminárium 11.000 hallgatóval. A 
missziói munkamezőn 858 protestáns kórház
ban 1100 orvos működik. A  missziók évi kiadása 
400 millió pengő.

Vallások statisztikája. A  föld lakosainak 
száma 1830 millió. Ezek vallás szerint így osz
lanak meg: mohamedán 227,549 000, hindu
215.512.000, konfuciánus és taoista 310,715.000, 
buddhista 140,047.000, siníoisia(Japán) 20-150000, 
animista 161,272.000, zsidó 15,557 000. külön
böző 100,000.000, protestáns 181,300.000, róm. 
kath. 301,600 000. görög katholikus 125,600.000, 
más keresztyén 30,500.000. — Nemkeresztyén 
1-190,802 000, keieszlyén 639,000.000, összesen
1.829.802.000. Az egész emberiségből keresz
tyén. mohamedán és zsidó 801,106.000, pogány 
9 7.696.000.

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

Teljesen újonnan bútorozott 2 ablakos szoba 1-2 
nőnek !-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 vallóstanárnál (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 
tekintené a leányt és még a német nyelv megtanulására 
.is alkalma nyílnék e háznál.

1929. janu
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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