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K iüh itűek f élelm e.
Máté 8 2 3 -2 7 .
lyan a világ élete már évek óta, hatalm ának megérzésében valami olyan élményt
mint a viharzó tenger. Hajótöröt szerez meg, amelynél többet érőt a világ nem
tek sokasága él szabadon vagy adhat néki.
szomorú rabságban körülöttünk.
A z ember félelmében, ahogy Jézus Krisz
S ahogy az emberi sorsok ilyen tus hangját h a llja : mit féltek kicsinyhitűek: az
csapások és szenvedések nehéz atyai szeretetnek őszinte melegségét sejti meg.
sorát ismerik meg, az egész világ Félelmes rettegéseinkben 1 gyermekes átváltozá
és lét alapjaiban remeg meg, s sunkban s bizonytalankodó sejtelmeinkben szi
bizonytalankodik az egész világ. lárd hatalom és megmenekülő megpihenést
Mégsem hallani az intő szót jelentő ez az atyai szó. Erre pedig a mai em
senkitől s e m : mit féltek, ti kicsinyhitűek. Sem bernek is szüksége van.
tömegeknek, sem egyéneknek nem kell ez az
A bátrak bátra, és a gyávák leggyávábbja,
evangéliumi balzsam már, talán csak a hal a sokat megtapasztalt és a teljesen tapaszta
doklóknak. Micsoda apátia, milyen nagy le- latlan, ott kezdi meg az életét, amikor életének
sü'yedés vette igájába a lelkeket, hogy bár itt negatív értékei miatt félni kezd, vagy lebukóa veszély, nem várják a vigasztaló szót senki ban van, ott kezdődik a béke, amikor az én
től sem.
bizakodása helyett, az emberi lelket az a bizo
A kevésnél is kevesebb ma a világ hite. nyosság üli meg, hogy Isten atyai szerelme
Talán :em is rosszaságból, talán nem is bűn olyan, mint a nap és a pajzs. Megtölti az em
ből ?é e em és hitnélküli a világ, hanem már ber szívét világossággal, amely nem félhet,
félni sem mer, annyira megijesztette az élet. még a halál sötétségéből sem, s körülövezi
Az a 'évedése e kornak, hogy nehezebb pajzsként az ember lelkét, hogy azt semmi el
napok£• ? súlyosabb szenvedéseket soha senki ne ronthassa, s bajba ne keverhesse.
Hosszú az út addig, amíg az embert élte
nem ismer: mint mi. M adáchi hangulat titkos,
évai sejte.me élek, mert szenvedek, uralkodik viharzó tengerén úgy éri veszély, vagy hajó
a lelke- e- Pedig még a közel múltnak is lehet törés, hogy közben, mint mentőöv elérje e
súlyosabb folytatása, pedig még jöhetnek idők, krisztusi beszéd. De . Isten örökkévaló bölcs
irgalmasságának változhatatlan tapasztalata ez
amitől kom olya- félni kell és lehet.
A félelem nélküli világ, ahogy ma az élet az örök prédikáció.
Féljetek a világ szenvedéseitől — de ne
tengerén jár, ah egy egyszer térdre kényszerűi,
ahogy először remeg meg a szentséges Isten féljetek, mikor már Krisztus m ondja: mit féltek?
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B eköszöntő beszéd. (i.iw. ie, 5- 9.)
Elmondotta 1929., január 20én taitolt beigtatása alkalmá
val a debreceni ág. h. ev. templomban : Rapos Viktor.

Néhány szó egy régi levélből, amelyet Kr. u.
50-ben küldött Pál apostol Efezusból Korinthusba,
nagy örömére az egész gyülekezetnek. Néhány
szó, amelyben minden idők lelkipásztorainak min
taképe gyülekezetével szemben szándékait és kilá
tásait csaknem 1900 évvel ezelőtt kifejezte.
És amikor méltán megsiratott fáradhatatlan
és kiváló ifjú lelkipásztorotok oly váratlanul elár
vult örökébe ma új lelkészetek lép, úgy szabadjon
kölcsönöznie Pál apostol e szavait, alkalmazva
azokat önönmagára.
Merüljünk el ezért e néhány mondat vizsgá
latában s lássuk, mire tanítanak azok bennünket.
„Elmegyek pedig ti hozzátok és nálatok
maradok" írja Pál apostol az ő kedves kor.
híveinek. Kétségtelen, hogy itt nem csupán futóla
gos baráti és udvariassági látogatásról van szó,
amiről a kör.-kat értesíti. Valami egészen másra
gondol az apostol és kor. hívei jól tudják, micsoda
szándék vezérli őt, amikor azt írja nekik: „Elme
gyek pedig tihozzátok . . . “
Tudja és ők is tudják. Nem azzal a szán
dékkal jön hozzájuk, hogy náluk gondtalanul
éljen, hanem, hogy dolgozzon. Nem azért jön
hozzájuk, hogy a nagy kikötővárosban szórakozás
sal töltse idejét, hanem, hogy a kereszt üdvössé
géről beszéljen nekik.
Jól tudják, hogy úgy jön hozzájuk, mint a
jő pásztornak, Jézus Krisztusnak követe és tanít
ványa, aki megmondta: „Aki közületek első akar
lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek
Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem,
hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul
sokakért." (Mt. 20, 27.) Krisztus ezen világmeg
váltó szeretetéből pattant az apostol szívébe egy
szikra és ez a szeretet vonja őt hatalmas erővel
gyülekezetéhez mondván: „Mert a Krisztusnak
szerelme szorongat minket." (I. Kor. 5.)
Kor. hívei azt minden külön bizonyítgatás
nélkül is elhiszik, ha ő mondja, aki jön hozzájuk,
hogy üdvösségüket munkálja, aki nem gondol
semmivel „és még az ő élete sem drága néki."
(Cs. 20, 24.)
Látjátok, ilyen szándékkal lépett évszázadok
kal ezelőtt egy mindhalálig hű lelkipásztor gyüle
kezetébe. És ma, amikor közétek, mint új lelkész
jövök sok töprengés és vívódás után, nekem sem
szabad más szándékokat táplálni, mint amelyek
egykor az apostol keblét Kor.-ba menésekor
eltöltötték.
„Elmegyek pedig ti hozzátok . . . nálatok
azonban megmaradok, hogy ti kísérjetek el, ahová
megyek." Ha mint a ti lelkipásztorotok tehát így
szólok hozzátok, tudom és ti is tudjátok, miért
jöttem és mit akarok nálatok keresni. Nem keresek
nálatok merő földi javakat és örömöket, hanem
valami egészen mást. Jövök hozzátok munkálkodni,
szolgálni mindnyájatok megtartására a Jézus
Krisztus által szerzett üdvösségben.
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Az Úr e szöllője, amelybe ma lépek és
amely további megmunkálásra vár, amint jól
tudjátok, nem a legkönnyebb munkaterület. A
nagymagyar alföldnek e fejlődő nagy városában
egyházunknak, mint a keresztyén egyházak sorában
csaknem a legkisebb egyháznak életereje a nagy
küzdelemben ugyancsak próbára van téve.
És mindazon által mennyire felemelő és
magasztos feladal az Úr parancsára a vallás szent
javaival szolgálni nektek, naponkénti fáradozásaim
ban gyülekezetünk javáért. Milyen felemelő és
magasztos feladat a szent javakat nemcsak itt
Jézusnak hajlékában, hanem odakint az életben is
nyújtani állandóan és mindenkinek. Ezért jöttem
hozzátok.
Jöttem nem azért, hogy a magam érvénye
sülését keressem, hanem hogy Jézus dicsőségét
növeljem gyenge erőmmel. Jöttem nem azért, hogy
nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak
másoknak, mindenkinek, részrehajlás nélkül pász
tori odaadással és hűséggel.
Vájjon mi vár rám új tisztemben ? Mik lehet
nek kilátásaim a jövőt illetőleg?
Kérdezzük meg először ismét Pál apostolt,
hogy milyen jutalomban részesültek legjobb szán
dékai és fáradozásai? Megmondja ezt ö maga,
amikor ezeket írja kor. híveinek: „Mert nagy
kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség
is sok."
Igen, az ellenség sok. Ezt az igazságot egyet
len lelkipásztor sem tapasztalta meg inkábo és
érezte jobban, mint Pál apostol. Ő valóban szószerint testén viselte azokat a sebhelyeket, ame
lyek az ő sok ellenségével való harcáról beszéltek.
0 , akit háromszor megostoroztak, egyszer meg
köveztek, háromszor hajótörést szenvedett, éjtnapot a mélységben töltött szüntelen veszedelem
ben a Krisztus ügyének szolgálatában. (II. Kor.
11, 25—26.)
Néhány héttel azelőtt Efezusban tapasztalta
meg, hogy „az ellenség sok". Ott árulgatta De
meter ötvösmester a pogány istennő: Diána temp
lomának ezüst szobrocskáit; — aki Pál tevékeny
sége által virágzó mesterségét látta fenyegetve és
ezért zendülést támasztott az apostol ellen, élén
a „Nagy az efezusi Diána !“ t kiáltozó csőcselék
nek, egyenesen az apostol életét fenyegetve.
De minden ellenség ellenére szilárdan és
rendületlenül állt őrhelyén Pál apostol az egész
ellenséges világ támadásával szemben.
Az ellenség sok a mi időnkben és gyülekeze
teinkben is. Mennyi harc és milyen nagy gyűlö
let Jézus és a vallás, egyház ellen.
Milyen nagy szükségem lesz Jézus kegyel
mén és segítségén kívül a gyülekezet támogatá
sára, a gyülekezet és lelkipásztor közötti jó vi
szonyra, hogy elmondhassam az apostollal: „Mert
nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos."
Kapu nyílt meg előttem, amely nagy és hasz
nos. Kapu egy olyan gyülekezethez, amelyről
messze földön tudják, mennyire ragaszkodott lelkipásztorához. Kapu nyílt meg előttem . . . amely
otthonokba, családokba nyílik, amelyekben még
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szívesen látják a lelkipásztort. Kapu nyílt meg
előttem . . . a szívekbe és lelkekbe legfőkép, ame
lyek vágyódnak üdvsóvárogva az evangélium öröm
hírének befogadására és készek segíteni lelkészü
ket a jézus ügyéért való harcainak megvívásában.
Belépek a kapun át abba vetett bizalommal,
aki megmondta: „En vagyok az a jtó ...“ (Ján. 10,
9.) És csakis akkor, ha ezen az ajtón látjátok
szüntelen bemenetelemet, miként én is a tiéteket,
„kísérjelek el. ahova megyek."
G AU D Y LÁSZLÓ

A b ib lia i tö rtén etek ta n ítá s a n ak v allásp ed ag'. m ó d szertan a
című most megjelent könyvének azon részlete,
amely a magyar protestáns kátéiiodalmat ismerteti.

A magyar protestáns egyházak katechetikai
viszonyai is nagy részben a német viszonyokhoz
és állapotokhoz igazodtak. Első időben nálunk is
a kátéirodalom indult nagy fejlődésnek. Bár szi
gorúan nem tartozik tárgykörünkhöz, mégis szük
ségesnek tartjuk a protestantizmus első századai
ban nevezetes magyar káték vázlatos ismertetését.
A XVI. század nevezetes kátéi: Dévai Biró Mátyás
lefordította 1538-ban Luther kis kátéját, Gálszécsi
István : Az kér. tudományról való rövid könyvetske
Krakkó 1538 és Székely István: Keresztyénség
fundamentumára való tanulság. Mind a három
evangélikus. Valamivel később jelenik meg Heltai
G áspár: Catechizmusa: A mennyei tudománnak
sommája a derék szent írásból és sok keresztyén
tanítóknak írásaiból röviden egybeszereztetett és
foglaltatott Heltai Gáspár által, Kolozsvár, 1555.
Az egész keresztyén tudománynak fundamentuma
és sommája, á Szentírásból eszveszedettetett és
megemendáltatott Cálvinus János írása szerint
Debreczen, 1562. E könyv szerzője Mélius Juhász
Péter.
Luther Kis Kátéját fordította le Bornemissza
^eter 1577-ben és a következő címen adta ki:
Nagy könyvecske a Keresztyén Hitnek Tudomá
r.yárt-I E kor nevezetes, de már hitvitázó jellegű
kátéi: Basiíius István 1568, Szikszai Hellopeus
Rátört 1572. Huszár Dávid 1577, Félegyházi Ta■ás 1579. Beythe István: Körösztyén Tudomán_s: -év:: Summája az tíz parancsolatról, Evang e . _ - ':
imádságról, Körösztségről és az Ur
v£
az gyermekeknek Isteni félelemben
valc re e-e:esőkért íratott és . . . nyomatott Velágos V ar:" 1532-ben. (Ev.)
A XVI! században nevezetes káték: Lethenyei István káté fordítása 1635 (ev.), Keresztúri
Pál 1636 re; . Medgyesi Pál: Lelki ABC. 1645.
Komáromi Csipkés György káté fordítása és át
dolgozása 1653.
Ahogy a külföldi nevezetes kátéirodalom ma
gyar nyelven általánosan ismeretessé vált s ezek
ből a hazai protestantizmus szükséges vallási is
mereteit elnyerhette s a polemikus kátéink a hitben való megerősítés és hitvédelem nemes mun
káját is elvégezték, e megalapozó munkásság után
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a német pietizmus gyakorolt jelentékeny nagy ha
tást a magyar katechetikai viszonyainkra. A három
evangélikus pietista központ Besztercebánya, Győr
és Pozsony és Simonides, Bárány György és Bél
Mátyás pietista szellemű lelkészeink hatása döntő
befolyást gyakoroltak. Simonides: Stúdium Catecheticum, biblicum et logicum c. müve, majd
Bárány György Katechetikája 1735-ben egyszerre
átültették hazánkba a német pietista valláspeda
gógia kívánságait és tananyagát is. Így érthető,
hogy hazánkban a vallástanítási tananyag a XVIÍI.
század elejéig a katechizmus túlnyomó részben,
de amikor a fentebb jelzett művek ismeretessé vál
nak és megismerik ezek révén J. Hübner köny
vét, ennek hatása alapján a bibliai történetek taní
tása előtérbe nyomul s legalább is mint parallel
tárgyak szerepelnek a bibliai történetek és a káté.
Ennek az állapotnak hü tükrét mutatja e cím és
könyv: Kis és historikus catechizmus a vagy
Luther Mártonnak ama katekizmusa, mely a biblia
beli históriákat az evangelika hittel és erkölcsi
tudománnyal edgyütt magában foglalja. Hirdetett
dr. Zeiler György Friedrich által német nyelven.
Magyarra fordítatott Szatsvai Sándor által Pozsony
ban, 1785. A bibliai történetek tanítására jellemző
az, hogy J. Hübner könyve 1762—1847-ig 50 for
dítást és átdolgozást ért meg s a magyarországi
evangélikus iskolákban általános használatnak ör
vendett.
Ezen nevelési és valláspedagógiai munkálato
kon kívül magyar talajon éppúgy, mint a külföldön
is a misztériumjátékok és később az iskoladrá
mák is azt a célt szolgálták, „hogy az ájtatos
népek épülésére adassanak elő a darabok" s az
előadásnak sem volt más célja, mint a kínszenve
dés bemutatása és eljátszatása által bűnbánatra
és lelki jobbulásra kényszeríteni a hallgatóságot.
Ezekben a misztériumokban főképen az ószövet
ségi történetek szerepelnek, mint intőpéldák, az
Újszövetségből csak a tékozló fiú, a szőlőmunká
sok, a konkolyról szóló példázat és a jó pásztor.
Az iskoladrámákban szerepeltetett bibliai történe
teket allegorikusán mutatják be, pl. Juhász M áté:
Krisztus Kínszenvedéséről (1761) szóló drámájá
ban, amikor Dávid és Góliát történetét mutatja
be, Dávid és Jézus Krisztus, Góliát és Plútó
azonos fogalmak lesznek. Sztárai mintájára az
erdélyi református iskolák a XVIII. századtól
kezdve művelik ezt a vallásos és irodalmi célt
szolgáló műfajt s azt jegyzetté fel a krónika:
,,hogy milyen sokat használt ez az eszköz az
Enyedi bárdolatlan népek pallérozására és erköl
cseire. Amihez nekünk csak annyi hozzáfűzniva
lónk van, hogy abban az országban, ahol a
bibliai történetek tanítása nélkül oly hosszú ideig
kellett élni, bizonyára ezek a darabok és játékok
a nép szemében ezt a nagy hiányt látszottak
pótolni.
Egyházunkban bár három nyelven folyik a
vallástanítás, attól az időtől kezdve, hogy a tan
anyag-nehézségeket sikerült áthidalni s az egy
séges tanterv alakult ki a bibliai történetek és a
káté közös használatával a legalsóbb fokozatokon,
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azóta ez a kérdés a nyugodt munka medrében
folyik tovább. Talán csak azt lehet általában
megállapítani a magyarországi evang. egyház
vallástanításával kapcsolatban, hogy több irodalmi
emlékkel kellene rendelkeznünk a katechetikát
illetőleg és a tárgy fontosságát tekintve, egészen
a legújabb időkig olyan hatalmas alkotásokról
kellene beszámolnunk, amelyek mindenkit arról
győznének meg, hogy nemcsak a gyakorlatban,
— hanem az elméletben is sikeresen tevékeny
kedtünk.
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magyarság reménységeit. Ott tudott csak meghalni.
Amikor néhány évvel ezelőtt Haberern professzor
súlyos műtétet végzett rajta, egeszen megfiatalodva
s új munkakedvvel tért vissza hívei közé, mert
tradíció alapján neki is szenvednie kellett a ma
gyarságáért, mint atyjának. Kemény Sámuel maglódi lelkész volt, aki a Bach-korszakban Kupfstein
városában raboskodott.
Sírját megkönnyezi a felvidéki ev. egyház,
az ottani és itteni családja és rokonsága. Az el
költözött pedig a magyar hazából vitt magyar
színű virágok és magyar nemzetiszínű szalag édes
terhét őrzi koporsójában szíve felett.

Id . K em é n y L a jo s h alála.
Bizonyosan sokan vannak olyanok olvasóink
H Í R E K .
között, akik emlékeznek még arra az installáló
istentiszteletre (1923. XII. 23.), amikor lapunk
ISTE N TISZTE LE TE K SORRENDJE
szerkesztőjét, fasori lelkészünket egy halk szavú,
fehér hajú, öregségében is imponálóan fenséges
1929. február 3-án :
pap-alak id. Kemény Lajos, az apa, a fiát megÓra
úrvacsoráztatta. Attól a naptól kezdve a fasori és
Lelkész neve
Hel y
délelőtt
délután
osgyáni paróchia igen szoros közelségbe került
egymással s elmondhatják a közvetlen szemlélők,
hogy a két lelkész, az apa és fia, azóta egymás
fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (német)
hitével erősödött. Erősödött mind a mai napig,
n Sikter András
Deák-tér (magyar)
(1929. 1. 30.) amikor is az apa visszaadta nemes
Wolf Lajos
Deák-tér (magyar)
6
lelkét az Úrnak.
Bereczky Sándor
Fasor (ifjúsági)
10
11
Gaudy László
Fasor
Hetvenhárom évet élt, lelkészi szolgálatának
4
Késmárszky Lajos
Fasor
ötvenedik esztendejében volt s már csak néhány
5
Broschko G. A
Fasor (német)
hét választotta el a jubileumi üunepségtől. Evan
Kőbánya
géliumi, lelkipásztori munkásságának állomásai:
9 Maiha..Vflmo»
ii
Bakay Péter
Simor-utca 35.
Orosháza, Rozsnyó, Makó és 44 évig Osgyán.
10
Rákóczi-út 57.
Morhács Márton
Mint egészen fiatal lelkész munkatársa a Czékusfél 11 Késmárszky Lajos
Gyarmat-utca 14
Karsay legendának s itt található meg az ő örök
Martony Elek
Üllői-út 24.
10
becsű, feledhetetlenül szép nehány kötött formájú
Váci-út 61.
Rimár Jenő
10
imádsága. Aki csak egyszer hallotta imádkozni,
Abonyi-u. 21.
Taubinger Rezső
11
állandóan emlékében őrizte meg őt. Halála napjáig
Bécsi kapu-tér
Hüttl Ármin
költő maradt s ilyen értékességéért becsülte ineg
11
Zichy-ulca 7.
11
Mohr Henrik
a múlt és jelenkor egyaránt. Most rendezte sajtó
Lenke-út 56.
Szabó Aladár
alá azokat a költeményeit, melyeket a felvidéki ev.
11
szövetség kiadni óhajtott. A felvidéki Evang. Lap
Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
Február hó 10-én a Deák-téri templomban vitéz dr.
és Naptár nélkülözhetetlen munkatársa, általában
az a bölcs lelkipásztor, akinek ott ma élni kellett. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény
Lajos, a Simor-utcai templomban Majba Vilmos prédikál.
Egyházi tisztséget is viselt. Harminc éven át
Ú rvacsora-osztás. Február 3-án, a hó
volt jegyzője a Kishonti esperességnek és a tiszai
nap
első vasárnapján a Deák-téri és fasori
egyházkerületnek. Mindig szerény, mindig csendes,
templomban,
a délelőtti is'entisztelet befejezé
de mindig értékes lélek. Osgyáni gyülekezetének
minden tagja gyermeki tisztelő rajongással szerette. sekor úrvacsora-osztás.
Majdnem annyira szerette a gyülekezet a lelkészét,
Január 27-iki közgyűlésünk tárgysoroza
mint a lelkész szerette gyülekezetét. Amióta ott tának első pontja a Deák-téri testvéregyházak
Osgyánban is megnehezült az élet, megtörtént közös gondnoki tisztére való jelölés volt. Az
az, hogy a hívek és a gyülekezet már tízévi egyháztanács javaslata alapján a közgyűlés a
fizetéssel tartoztak a lelkészüknek. Az elhúnyt Fuszek István lem ondása folytán megüresedett
pedig a jubileumra készülődvén, azt mondogatta tisztségre egyhangúlag Becbt Albert egyház
gyermekeinek, hogy az lesz a jubileumi alapítvá tanácsost, a Községi Takarékpénztár igazgató
nya, hogy hivatalosan is elengedi a gyülekezet ját jelölte. A tárgysorozat m ásodik pontja az
tartozását.
egyházközség szavazatának m egállapítása volt
Halála percéig bizonytalan volt a helyzete. a bányakerületi felügyelői tisztség betöltésére.
Állampolgársága még mindig elintézetlen volt, de- >Tolnay Kornél felügyelő, tekintettel arra, hogy
ott maradt, mert érezte, hogy ottléte s csendes5 ; mindakét jelölt: báró K aas Albert és dr. Pesthy
munkássága is élő tiltakozás az ottani uralom el-(’ Pál egyháztanácsunk tagjai, arra kérte a köz
len. Gömörben az^ő élete tartotta és ápolta a ( gyűlést, hogy minden felszólalás nélkül válasz-
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szón a Kei jelölt közül, még pedig titkos szava
zással Mivel a közgyűlést megelőzően, a meg
szabott időben 1170 női szavazatot adtak be,
nagyarányú szavazásra kellett elkészülni és a
h a v a z á s időtaitamát is ehez kellett szabni.
Ezért az elnöklő felügyelő a szavazás idejét
vasárnap déltől estig és hétfőn egész napra
tűzte ki. A szavazatszedő bizottságot Szontagh
Tam ás elnöklete alatt Kemény Gyula, dr. Bőhm
Dezső, Búza János, Halász István és Benjáts
András alkották, akik azonnal munkához fogtak.
Igen érdekes volt, hogy az első szavazástól
egészen a hétfő esti befejezésig szünet nélkül,
folyton jöttek az egyháztagok, hogy szavazati
jogukat gyakorolják. Jellemzésül megemlítjük,
hogy a legutóbbi Ielkészválasztáskor 1200, a
legutóbbi tisztújításkor pedig 560 szavazat volt,
— most peúíg í 109 szavazat jutott az urnákba,
ami a z 1 bizonyítja, hogy az érdeklődés fel
tűnően nagy volt. Hétfőn este 7 órakor hirdet
ték ki az eredményt, mely szerint a beadott 1109
szavazat közül báró Kaas Albert 439, dr. Pesthy
Pál 670 szavazatot kapott, egyházközségünk
hat szavazatát tehát dr. Pesthy Pál ny. minisz
ter 231 szavazattöbbséggel nyerte el.
A bányakerület többi egyházaiból is be
adott összes szavazatok felbontása és meg
fo rm á lá sa február 5-én lesz, ennek eredmé' e .áriunk legközelebbi szám ában közöljük.
Konfirmáció. Ez évben k' rábban lesz hus• e - a 'öle számítandó ünnepek, ezért a koníir—éc
lanítás is korábban hezdődk. A beiratá:• ~ é : ~.:nden lelkészi körben megkezdődtek
s a a " . ás február első napjaiban veszi kez‘.érjük a szülőket, akiknek konfirmációi
vallás:e:elre érett gyermekeik vannak, hogy
azoka: az illetékes lelkészi hivatalnál Írassák
be s a : " 1 ációi órák pontos látogatását
ellenőrizzék.
Kalikó estely. A fasori ifjúsági Luther
kor, évek óta :-r\ egy Kalikó estélyt, melyen
a leányok teljeser. 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— ( közöt’ áll az érdeklődők
rendelkezésére, VI. Felső-erdősor 5. II. em. 17,
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A B udapesti Evangélikus L eányegyesület
úgy mint tavaly, idén is megtartja sorozatos elő
adásait. Február 9-én, szombaton este 1A7 óra
kor ; Műsoros tea-est. Február 13-án, szerdán
este 7 ó rakor: Utóhatás, Károsodások. E lőadó:
Dr. Batiz Dénes orvos. Az előadások helye az
ev, leánykollégium díszterme (IV., Sütő-u. 1.)
Felhívjuk k. hittestvéreink figyelmét s kérjük,
hogy megjelenésükkel — úgy mint a múltban —
támogassák egyesületünket.
Dr. m ed. univ. M issura Jenő orvos egye
temi tanársegéd VI., Hunyady-tér 8 sz. alatt
orvosi rendelőt nyitott. Quarzfénykezelés, elektroiherapia, orvosi kozmetika. Telefon Lipót
996-47. R en d el: d. u. 2—3-ig. Esti órákban
előzetes telefon értesítés esetén.
Az angyalföldi L uther-szövetség február
3- án d. u. 5 órakor szeretetvendégséget rendez
a vl., Váci-út 61. sz. iskolában. Dr. Horváth
Károly gimn. tanár Sweiz c. vetített "képes elő
adásán kívül szavalat, ének- és zeneszámok
gazdagítják az est műsorát. Teajegy 80 f. A
jövedelem a templomalapot növeli. Szeretettel
hívunk az ünnepélyre minden érdeklődőt.
A ngyalföldön a konfirm ációi o k tatás
február 4-én veszi kezdetét. Fiúk szám ára a
konfirmációi óra hétfőn d. u. 4—5-ig a Váci-út
57. sz. polgári fiúiskola III. emeletén és csütör
tökön 4—5-ig a Pannonia-u. polg. fiúiskola 111.
emeletén lesz, a lányok szám ára szerdán d. u.
4 - 5 ig az Üteg u. polg. leányiskolában és pén
teken 4—5-ig a VI., Vaci-út 21. sz. polg. leány
iskolában. — Felnőttek szám ára konfirmációi
előkészítő minden szerdán 6 órakor a VI.,
Váci-út 61. sz. leányiskola tornatermében.
A 223. sz. P esti Luther-Szövetség c s e r
k é sz c sa p a ta (II. és III. raj) 1929. évi február
hó 10-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel, a
Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet nagy
termében (VIII.. Alföldi-utca 13. sz. a.) „Vidám
ünnepélyt“ rendez, melyre úgy a szülőket és
hozzátartozókat, valamint a cserkészet iránt
érdeklődőket szeretettel hívja és várja a „Pa
rancsnokság." Műsor megváltás.
Meghívó. A „Fébé“ Evang. Diakonissza
Nőegylet február 3-án d. u. 5 órakor rendes
evangelizáló összejövetelét a mértékletességi
mozgalom ügyének szenteli. Ez alkalommal
Dr. Deák János 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,
feljárat az udvarból). Ezen estélyen, melyen
szavalat és énekszám egészítik ki a programmot,
mindenkit szeretettel lát az Egyesület Vezetősége.
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A szegény evangélikus gyerm ekek kará
csonyi m egajándékozásához hozzájárultak a
következő tanulók: Szent István-téri elemi is
kola : Riemann Ernő 20 P. Szemere-utcai iskola :
Göntér Edit természetbeni adom ány (ruha, keksz,
csokoládé). Hunyady János '3'—, Meggyaszay
Piroska —'50, Pető Rózsi —'40 P. Pannoniautcai isk o la: Knopp István gyűjtése 2'20 P és
természetbeni adom ány (vonat, kamásni), Glass
Erzsi gyűjtése 2'46, Glass Margit 2'20, Oravecz
Rózsi ruhanem ű, Schartner Gizi 2'—, Tárczy
Emmi 2'—, Vank Judith gvűjtése 3'46, termé
szetben (főzőkészlet, baba), Benger Gusztáv
1’— P, Vydareny Ivánka egy pár cipő. Sziget
utcai iskola: Bokor István 1'— P. Horváth Ottó
szvetter, Merse Pál ruhanem ű, Geló Évi sapka,
baba, Nágel Tam ás —'20, Altenstein Ernő 1'—,
Gyurkovics Erzsi gyűjtése 5'50, Szabó Ilona
gyűjtése 1'—, Hugóy Ilona és Klári 2'—, Neidenfroszt Emmi 2'—, Szollár Pál gyűjtése 5'-—,
Strommer Edit gyűjtése 3'50, Stohl Gábor 1'80,
W éber György 5'30, W iszkoh Ilona —'50 P.
A réna—Lehel-utcai isk o la: Biró Lili —'50,
Gürtler Aranka gyűjtése 1'20, Szabadfi Jolán
gyűjtése 2'60 P, Bohus János mézeskalács,
gyertya, Szabó Edit ruhanemű, Schumi Edit
ruhanemű. Guttenstein Tini ruhanem ű, W agner
Ilse ruhanemű. A befolyt összeg felhasználá
sával 26 pár új harisnyát, 10 méter flanelt és
két pár új cipőt és 1 méter vásznat is osztot
tunk szét. A szíves adom ányokat ezúton is
hálásan köszönjük.
Dr Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egvháztagjaink' 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.
Női és férfi s z a b )ság ra tanulóleány, vagy fiú fel
vétetik. Kinszky Sálon, V. Deák-tér 1 sz. i. 1.
Magányos idősebb evang. urinőnél elegáns, világos
tiszta szoba 1—2 személy részére kiadó. VII. Bethlen-utca
H. III. 20.
H ittestvéreink figyelmét felhívjuk ev. hittestvérünk
Szántó Vilma oki. kertész „Orgona" viágszalonjára. Bp.
VI!., Károly-körút 3. (Telefonhívó : J. 360-34. Közp. tejivó.)
Minden igényt kielégít, szíves pártfogást kér.
Állásnélküli evang. diakonissza (csekély testi
hibájú) ki megfelelő bizonyítványokkal rendelkezik, gyer
mekek mellé, betegápolásra vagy idősebb házaspárhoz
házvezetőnőnek ajánlkozik. Cime megtudható Budapest.
III. kér. Öbuda-Ujlak ág. hitv. ev. lelkészi hivatal.

Kérjen árjegyzéket valódi ezüst evőeszközökről
a 60 éves Szigeti Nándor és F ia cégtől.
Magyar ötvösmunkéjú úrvacsorakelyhek, keresz
telőtálak megtekinthetők:
Budapest, IV., Muzeum-kíiriít 17. alatt.
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„Fébé" Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest.

VIL, Damjanich-utca 28/b. — Felelős: Fekete Géza.

