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z evangéliumi keresztyén- 
ség testi böjtöt nem pa
rancsol éppen az evangé
lium alapján. De ennek 
az első böjti vasárnapnak 
ezt a kísértésről szóló tör
ténetét megfigyelve, benne 
a bűnnek győzelemre törő 

küzdelme:. fortélyát és erejét megcsodálva, fel
ismer,, ük bojt első vasárnapjának ebben a tör
ténetben rejlő figyelmeztetését: „Bőjtöljetek a 
r-űrne. szemben tartóztassátok meg magatokat 
» icjjn mf-scak kcenoíy heteiben bűneitektől 
r-Iir'ií* :*r rrsjr saec.edé.>ek5őc erezzétek
tét ■ eg e to b t sz LbvőxAő reee más peidá.ável 
tsenes-e/e* csábflasanral szemben. — így’ bőj- 
iríjeaek*__

U n ó  emberélet kísértések nélkül. Kisér- 
*ts 2_,e • majdnem minden ember bűnre való 

, ért. holott egyenesen bűnre ritkán csá- 
D.t a £;sértés. Ha így volna, sokkal inkább 
lehetne le I smerni s idejében visszautasítani. 
T t = legtöbb kísértés ügyesen és óvatosan 

olyan cselekedetek felé csábít, amelyek 
relé indítanak, amelyek nem is látszanak 

veszedelmeseknek, amelyekkel szemben tehát 
lazább az ellenőrzés, felületesebb a megfigye
lés s így könnyebb az elesés, az elbukás. 
Mivel pedig az emberi léleknek veleszületett, 
tehát természetes vonásai közé tartozik a hű
ség, jóság, szeretet, ezek ellen kell a kísérté

seknek az első rohamot intézni, hűtlenné, hara
gossá, részvétlenné, önzővé, hitetlenné tenni 
egy-egy lelket, hogy romboló munkáját elkezd
hesse.

Lelked nem lehet gonosz vagy bűnös 
anélkül, hogy ezek valamelyikéhez hűtelen ne 
legyen. Minden kísértésben két szereplő áll 
szemben egymással: a szent dolgaihoz hűsé
ges lélek s a valamilyen hűtlenségre csábító 
és délibábokat mutogató kísértés. Ha kevés 
a kenyered, lázit zúgolódásra, ha van elég, 
izgat irígykedésre Ha te mondtál sértést, azzal 
véd. hogy ; gazság, ha neked mondanak igaz
ságot. szza. védekezik, hogy sértés. Ha el tud 
csábi.ani a bűnre, akkor okosnak nevez, ha 
nem hajiasz szavára, korlátolt és maradi em
ber vagy. Becsület, önérzet, tisztesség, ősi név, 
istenfélelem, hazaszeretet, családi kötelességek, 
nőies vagy férfias erények semmik szemében, 
mikor útjában állanak, de dicsőségeseknek tün
teti fel, mikor azok túlhajtásain át akar téged 
bűnbe vezetni.

Mi más lehetne az ember sorsa, mint bu
kás és sülyedés, ha csak ez a két szereplő 
állana szemben egymással. De most már van 
egy harmadik, aki a keltő közé áll példájával 
és hűsége gyŐzedelmével. Az üdvözítő ebben 
az evangéliumi történetben diadalmasan hir
deti mindörökké: Légy hűséges Istenedhez, 
szent és áldott élet-ideáljaidhoz s te is győze
delmes lehetsz kísértéseid felett . . •
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A  pápa kibékült az olasz 
állammal.

XI. Pius pápa február 7-én hivatalosan 
értesítette a Vatikánnal diplomáciai összekötte
tésben álló államok kormányait, hogy a római 
kérdés megoldást nyert: a Vatikán és az olasz 
állam közölt megtörtént a kibékülés. Az Olasz
ország és a Vatikán közt megkötött egyezményt 
vasárnap írta alá a San G o van ni di Lateranó- 
ban Mussolini és Gasparri bíboros.

Ez a római távirat napjaink egyik leg
bonyolultabb és legtávolabbra kiható jelentő
ségű világproblémájának megoldásáról ad szá
mot. Mussolini, az olasz fasizmus vezére, 
megértő és méltányos kezdeményezése békét 
teremtett a Vatikán és az olasz állam között, 
véget vetett a hat évtizedes harcnak, amely 
akkor tört ki, mikor II. Viktor Emánuel piemonti 
csapatai ostrommal elfoglalták Rómát és tartott 
szakadatlanul egészen mostanáig. Mussolininak 
kétségkívül egyik legnagyobb tette az, hogy 
ennek a harcnak véget tudott vetni és rendezni 
tudta a római kérdést.

A  római kérdés kezdődik a Szentszék vi
lági hatalmának megdőlésével. A  pápa, a több 
mint ezer esztendőn át fennállott egyházi állam 
szuverén uralkodója, egyúttal világi fejedelem is 
volt. Ennek a helyzetnek az olasz egység meg
teremtése vetett véget. A piemonti csapatok már 
1860-ban az egyházi állam területére léptek s

$  T Á R C A  ®

A Pesti Deák-téri Egyház.
Liedemann Sámuel.

(Mutatvány Szigethy Lajos: „Luther lelke" c munkája 
most megjelent líl-ik kötetéből.)

Anekdota szól az egyszeri pesti emberről, 
aki még a Lánchíd előtti korban elvetődött a 
Fekete-erdőbe, a Duna forrásához. Bámulva 
látta, milyen vékonyan csörgedező ér itt az a 
folyam, mely otthon a nehézkes gabonáshajó
kat ringatja a hátán. Elgondolta, milyen nagy
szerű dolog volna elrekeszteni itt a Dunát, hogy 
otthon száraz lábbal lehessen átjárni Pestről 
Budára.

Ha közel másfélszáz évvel visszamegyünk 
a múltba, a megalakuló kis pesti gyülekezetei 
ilyenforma érzéssel szemlélhetjük. Ma hatal
mas folyam, akkor kicsike ér. Ma a vele egy 
életközösségbe tartozó Újpesttel és a többiek
kel együtt a megcsonkított haza evangélikus 
népének.Jóval több, mint tizedrésze él Buda
pesten. Ünnepélyes alkalmakkor püspöke után 
valami félszáz lutherruhás férfiú vonul, aki itt 
valamilyen lelkészi munkakört tölt be. Akkor 
az evangélikus csalódok száma csak negyven 
volt, jóval kevesebb, mint ma a papoké.

Az evangélikus családok csekély számát

abból mind többet foglaltak el. 1870 szeptem
ber 19-én azután 11. Viktor Emánuel csapatai 
IX. Pius pápa tiltakozása ellenére, megtámadták 
Rómát és miután ágyúikkal a Porta Pia mellett 
rést lőttek a falakon és a pápai csapatok be
szüntették a harcot, bevonultak Rómába. Októ
ber 2-án Róma népe formális népszavazással 
kimondta Rómának az olasz királysággal való 
egyesülését, október 9-én II. Viktor Emánuel 
feloszlatta a pápai hadsereget és a pápai hiva
talokat.

A pápa ezzel egyik napról a másikra meg
szűnt független fejedelem lenni.

Róma elfoglalása után a katholikus nem
zetek szinte semmiféle erélyes lépést nem tettek 
a pápaság megvédésére. A  kath. közvélemény 
azonban mindjobban nyugtalankodni kezdett, 
az olasz kormány érezte, hogy sürgősen tenni 
kell valamit az ügy rendezésére. Viscenti Ve- 
nosta, a Lanza-kormány külügyminisztere Róma 
elfoglalása után terjedelmes jegyzékkel fordult 
az európai kormányokhoz és hangsúlyozta, 
hogy a legmesszebbmenő módon kívánják biz
tosítani a Szentatya szabadságát és személyé
nek suverén jellegét. Ennek a jegyzéknek kö
vetkezményeképpen az olasz kormány törvény- 
javaslatot is terjesztett a parlament elé.

A javaslat rendelkezései szerint a pápa 
sérthetetlen és személye szuverén. Megállapí
totta ezenkívül a javaslat a tiszteletbeli elsőbb
séget, a követség! és fogadási jogot, biztosította

sajnálattal állapította meg az a fényes társaság 
is, mely a pesti evangélikus előkelőségekből 
összejött Beleznay gróf generális özvegyének, 
született Podmaniczky Mária bárónőnek szalon
jában. Azon tanakodtak, hogyan merjék a nem
rég (1781-ben) kiadott türelmi rendelet értel
mében, a gyülekezetté alakulás megengedését 
kérni, mikor annak alapfeltételét, a száz csalá
dot kimutatni nem lehet Ekkor isteni sugallatra 
eszükbe jutott, hogy a „császár" állami érdek
ből követelte legalább száz családnak kimuta
tását. Nehogy túlságosan megterheljék az adó
fizető jobbágyságot. A  lelkes urak tehát ma
gukra vállalták a megalapítandó gyülekezet min
den terhét. Maga a grófné évi 300 forintot — 
mai értékben húszszor annyi pengőt — vállalt, 
így azután megalakulhatott a gyülekezet. Az 
áldozatkészség géniusza állott bölcsője mellett 
és ez nevelte nagyra a mai napig.

Ha már egyszer beeresztettek bennünket 
abba az előkelő társaságba, menjünk el má
sodszor is : most éppen a meghívandó pap 
kötelességeit foglalják az úgynevezett meghívó 
levélbe. Prédikál havonként három vasárnapon 
németül, egy vasárnapon tótul. Magyarul is 
háromszor. Jól értsük meg: évenkint háromszor. 
De vasárnap nem jut neki: katholikus ünne
peken lesz a magyar istentisztelet, mikor hiva
tal, műhely zárva van; az a néhány magyar 
család ráér templomba menni. Erre a korra 
illik rá igazán Kisfaludy Károly későbbi szava,
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a pápa számára a Vatikánt, a Laterani-palotát 
és a Castell-Gandolfo-kastélyt, azonkívül 3225000 
líra évidíjat.

IX. Pius pápa azonban hajthatatlan 
eréllyel ragaszkodott az egyházi állam sérthe
tetlenségének elvéhez. Ha Róma ura nem lehe
tett, lett a Vatikán önkéntes foglya. Utódai, amint 
ismeretes, hűségesen követték példáját. Róma 
elfoglalása óta egyetlen pápa sem tette lábát 
az olasz királyság földjére.

A Vatikán és Kvirinál, a pápaság és az 
olasz királyság között hat évtizeden ót szaka
datlanul folyt a harc, egyszer nyílt, máskor bur
kolt formában, de minduntalan újra felbukkan
va. Ez a küzdelem az egész olasz közéletre 
rányomta bélyegét, de Olaszország határain túl 
is éreztette hatását. A  pápák természetesen 
nem mindig érték be a tétlen ellenállással, 
hanem pozitív irányban is iparkodtak befolyá
solni a világesemények alakulását. Különösen 
XIII. Leó pápa fejtett ki ebben az irányban 
nagy tevékenységet. Céljának elérésére először 
az ifjú Németországot akarta felhasználni, a 
hármasszövet-égi rendszer megszilárdulása után 
azonban a francia—orosz ántánthoz pártolt át.

A  világháború kitörése változtatta meg ezt 
a helyzetet. A  háború kegyetlen realitása értette 
meg a világgal, hogy a pápa a garanciális tör
vény és a római kormány fogadkozásai ellenére 
is fogoly, aki nem érintkezhetik szabadon sem 
híveivel, sem a hatalmakkal. Különösen a köz

hogy Pestbudán ritka a magyar szó, mint a 
fehér holló. Hová jutottunk azóta!

Menjünk el a Kalap-utcába. Ma lutheri 
lelkű magyar ember nevét viseli: Irányi Dániel- 
utcának hívják. Az ideiglenes templomban, 
melyet a bérbe vett ház első emeletén rendez
tek be, Molnár János, a gyülekezet első lel
késze tartja beköszöntő prédikációját. Igazi 
apostol, mint szónok ; még inkább apostol, mint 
lelkipásztor. A tiszteletreméltó Radvánszky ura- 
ságok nagy jót tettek a gyülekezettel, mikor 
radványi ifjú papjukat rokonuknak, Beleznayné 
grófnénak figyelmébe ajánlották.

Orgonabúgás közben lépünk be a terembe. 
.“. :r. an tudtak ilyen hamar orgonát szerezni?

belvárosi katholikus plébánia engedte át ezt 
a zható orgonát állandó használatra. Csak 
körméretkor kell mindig visszaadniok. Hogy 
öröm még nagyobb legyen, olvassuk el né
hány é vei későbbi időből az építendő új tem
plomra adakozók névsorát. Az esztergomi prí
ma? Batthyányi József gróf 500 forintot és tíz
ezer téglát ajánlott fel és azt üzente, hogy szí
vesen ád arra a templomra, melyet a lutherá
nus atyafiak úgy a nannak a szeretet istenének tisz
teletére emelnek, akit ő is imád. Gyönyörű ha
ladás Szelepcsényi prímás kora óta 1

A vallási türelmesség állt az új gyüleke
zet bölcsőjénél. A vallásfelekezetek korlátain 
felülemelkedő szeretet él azóta is itt a lelkek
ben. Hány e?er és ezer más vallású tanulót

ponti hatalmak kormányainak volt erről alkal
muk meggyőződni, mikor a hadüzenet után 
kénytelenek voltak visszavonni vatikáni követ
ségeiket is.

A  béketárgyalósok során a liberális olasz 
kormány ki tudta magát vonni ennek a kérdés
nek rendezése alól és el tudta érni azt, hogy a 
pápaság állása a békekonferencián szóba sem 
került. Ez azonban csak formai győzelem volt, 
mert a római kérdés továbbra is az érdeklődés 
központjában maradt. Ennek hatása egyszerre 
jelentkezni kezdett akkor, mikor 1922 őszén a 
fasizmus került uralomra Olaszországban.

A  Vatikán és a Kvirinál kibékülésének, 
illetve az egyházi állam restaurálásának előz
ményeire vonatkozólag a legutolsó események 
a következők:

A tárgyalások 1927 őszén indultak meg, 
diplomáciai jellegük ugyan egyenlőre nem volt, 
hivatalosnak sem voltak mondhatók, félhiva
talos jelleget azonban az a körülmény kölcsön
zött nekik, hogy egyrészt az Osservatore Ro- 
mano, másrészt a Popolo d’Italia, Mussolini 
öccsének, Arnaldo Mussolininek lapja lanszi- 
rozta a kérdést. Megjegyzendő, hogy a Popolo 
d’ltalia vetette föl a közvetlen eszmecsere ötle
iét is, ezzel is azt óhajtván dokumentálni, hogy 
a fasizmus nem húzódozik a római kérdés meg
oldásától. A  tárgyalások azonban már 1927 
folyamán megszakadtak. Mussoliniék ugyanis 
akkor még oly merev álláspontot foglaltak el.

neveltünk mi iskoláinkban, különbséget nem 
ismerő szeretettel.

Olvassuk el az új gyülekezet első négy 
évtizedében a tisztviselők névsorát. Forgassuk 
a jegyzőkönyveket. Eddigi ismerős nevek : Sche- 
dius, Hunfalvy, Haberern, Székács, Győry és 
mások neve mellett fel kell tűnnie Liedemann 
Sámuel nevének. Bölcs indítványokhoz, önként 
felajánlott nagy áldozatokhoz kapcsolódva, sok
szor szemünk elé kerül.

Liedemann Sámuel (1756— 1834) derék 
iglói kereskedő fia volt. A  család sok buzgó 
vezérembert adott a szepesi evangélikus világ
nak. Liedemann Márton, kiváló lőcsei tanár 
első volt, aki az evangélikus gimnáziumban a 
magyar nyelvet tanította és pedig nem parancsra, 
hanem szíve sugallatára. Sámuel testvére, Már
ton, a lelkészi pályára lépett, a kolozsvári gyü
lekezetnek lett kiváló papja. A mi Sámuelünk, 
atyja nyomdokain járva, kereskedő lett. Nyolc 
éven át volt segéd, végül üzletvezető egy elő
kelő bécsi cégnél. Mivel II. József korában már 
ilyet is meg lehetett próbálni, folyamodott egy 
lutheránus barátjával: engedje meg a pesti 
városi tanács, hogy itt divatárus és szállító cé
get alapítsanak és vegye be őket a polgárok 
sorába. A  korszellem csodát művelt. Liedemann 
lett Pest városának első evangélikus polgára.

(Folytatjuk).
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amelyet a Vatikán semmiképpen sem fogad
hatott el, illetve tehetett magáévá.

Február 11-én, hétfőn déli 12 órakor az 
apostoli lateráni-palota pápai termében a Szent
szék és Olaszország között szerződést Írtak alá, 
amellyel a római kérdés elintézést nyer és kon
kordátum jön létre az Olaszországgal való val
lási és egyházi viszonyok ügyében. Meghatal
mazottak voltak : Gaspari bíboros-államtitkár és 
Mussolini miniszterelnök.

Gaspari biboros-államtitkár XI. Pius pápa, 
Mussolini miniszterelnök pedig Viktor Emánuel 
olasz király megbízásából irta alá a római szer
ződést. A  szerződés három egyezményből áll. 
Az első egyezmény politikai szerződés, amely 
a római kérdés politikai részét rendezi. A  má
sodik egyezmény konkordátum, amely az olasz 
egyházi és felekezeti viszonyokat rendezi. A 
harmadik egyezmény pénzügyi megállapodás, 
amely a Szentszék és Olaszország között az 
1870-es eseményekkel kapcsolatban felmerült 
különböző pénzügyi kérdéseket szabályozza.

A  Vatikán hivatalos lapja, az Osservatore 
Romano, a római paktum aláírása alkalmából 
kiadott különkiadásában a római kérdés meg
oldásának alapját a következőképpen Írja körül: 
Az olasz állam szerződést irt alá, amely eltörli 
a paranciatörvényt és elismeri azt az elvet, 
hogy a pápa a Vatikán helyett újonnan meg
határozott területen tényleges és teljes szuveré- 
nitást gyakorol. A  szerződés a törvénykezés 
jogát is biztosítja a Szentatyának. Az olasz állam 
bizonyos pénzösszeget fizet kártérítésképpen a 
régi pápai tartományokért és az olasz egyház
igazgatás elvesztett javaiért. Az olasz állam 
konkordátumot köt, amely rendezi az egyház 
és állam olaszországi viszonyát. A  Szentszék 
ezzel a római kérdést véglegesen elintézettnek 
tekinti és elismeri az olasz királyságot jelenlegi 
formájában és alkotmányában.

Az egyház és az állam kibékülésének 
előzményeiről az Osservatore Romano vezér
cikkében a következő részleteket közli: A  négy 
utolsó pápa már nem beszél a pápaság tény
leges hatalmának a visszaállításáról, hanem 
csak arról, hogy a pápának teljes szabadságot 
és függetlenséget kell kapnia. Mussolini már 
két évvel ezelőtt értésére adta a Szentszéknek, 
hogy szívesen bocsátkozik tárgyalásokba a ró

mai kérdés megoldása ügyében. A pápa erre 
kérdést intézett valamennyi bíborosához s mi
dőn biztosította valamennyi hozzájárulását, be
leegyezett az egyelőre bizalmas és magánjel
legű tanácskozások megkezdésébe. XI. Pius 
pápa már akkoriban arra az álláspontra helyez
kedett, hogy a római kérdés megoldásával egy
idejűleg elő kell készíteni az olasz állam és a 
Vatikán közötl megkötendő konkordátum tervét 
is. A  római konfliktus megoldásának betetőzése 
tehát tulajdonképpen az olasz egyház elisme
rése. Ebből a szempontból kezdődtek a tárgya
lások s a súlyos problémát több mint 200 ösz- 
szejövetelben vitatták meg a pápa és Musso
lini bizalmi emberei. Ezzel róm. kaih. egy
házi és világi politika új és egyelőre kiszámít
hatatlan fordulathoz jutott el.

A pápa fenhatósága alá tartozó szuverén 
területhez a Vatikán és a Lateránon kívül a 
Szent Péter-bazilika, a lateráni Szent János 
érseki bazilikája, a vatikáni Szent Pál-temp- 
lom és a Santa Maria Maggiore templom tar
tozik. XV. Benedek pápa terveit az Egyházi 
Állam területének ez a megállapítása ilyen
formán teljesen megvalósítja. A  katolikus vi
lág legfontosabb templomait és székesegyhá
zait az Egyházi Államba kebelezik be. Az 
Egyházi Államhoz tartozik továbbá a Szent 
Oíficium is, a német Campo Santo-templom 
és több más templom. A  Szentszék különféle 
hatóságai, pápai kongregációk és templomok 
kerülnek ilymódon az exterritorialitás vé
delme alá. Állítólag exterritorialitást élvez
nek majd a vatikáni külföldi missziók is. Ez 
a megoldási mód nagy politikai esemény je
lentőségével bir a katolikus világ számára. 
Az Egyházi ÁUam területéhez tartozik majd 
a jövőben a Szent Péter-tér, valamint a Piazza 
Rusticana is.

A francia lapok annak az aggodalmuk
nak adnak kifejezést, hogy a fasiszta kormány 
befolyása óriási mértékben növekedni fog a 
Vatikánban. Több lap azt hiszi, hogy az egyez
mény legközelebbi következménye az lesz, 
hogy a Vatikán is képviseletet kap Genfben és 
bevonul a népszövetségbe. Legutolsó hírek 
szerint azonban a pápai udvar ezt határozottan 
megcáfolta azzal, hogy a népszövetség alap
szabályait nem fogadja el magára kötelezőnek.
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ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. február 17-én :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10

..... .......

Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n v. Kendeh-Kirchknopf G.
Deá'.-tér (magyar) 6 W olf Lajos
Fasor (ifjúsági) 10 Lamnek Vilmos
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) 5 Broschko G. A.
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Ruttkay Mikiién Gyula
Üllői-út 24. 10 Sikter András
Váci-út 61. 10 dr. Szuchovszky L a jo s t
Abonyi-u. 21. 11 Tuba András
Bécsi kapu-tér 11 Hüttl Ármin
Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Törökbáiirtton Petrovics Pál prédikál
Február hó 24-én fl Deák-téri tcmpiombfin vitéz di

Kendeh-Kirchknopf G., a fasori templomban Késmérszkv 
Lajos, a Simor-utcai templomban Majba Vilmos prédikál.

Úrvacsora-osztás. Bojt első vasárnapján, 
valamint a többi böjti vasárnapokon templo
mainkban, a délelőtti istentisztelet végeztével 
úrvacsora-osztás.

Böjti esték a Deák-téren. A Deák-téii 
Luther-szövetség f. é. február hó 22-én, pénte
ken d. u. 6 órakor kezdi meg évenként szoká
sos böjti előadásait. Az előadások közös címe: 
Életkérdésekkel Krisztus keresztje alatt. Az első 
előadást febr. 22-én D. Raffay Sándor püspök 
ártja: Keresztyénség és család címmel. Elő

adókul felkérettek herceg Hohenlohe Egon Ká
roly és dr. Molnár Gyula ítélőtáblái bíró. A 
Deák-téri Luther-szövetség mindenkit szívesen 
"• • és vár a bőjtj előadásokra.

Böjti előadások a fasori templomban. 
A lesori Luther-szövetség és a Fasori jótékony 
nöeg-.f ez évben is együttesen hívja tagjait 
és az egyház híveit a fasori templomban a 
böjti szerdákon tartandó előadásokra. Az egy
mással csszeiüggő tíz előadás közös címe: A 
keresztyén ség krízise és diadala. Az előadáso
kat Kernen. Lajos lelkész és Gaudy László 
hitokt. igazgató felváltva tartják. Az előadások 
részletes beosztása a következő: I. A kr í z i s .  
Febr. 27: A kultúra krízise. (Kemény L.) Márc. 
6: A  vallásosság krízise. (Gaudy L.) Márc. 13: 
A  katholicizmus krízise. (Kemény L ) Márc. 20: 
A  protestantizmus krízise. (Gaudy L.) — II. A 
d i ada l .  Márc. 26: Diadal a világban. (Kemény 
L.) Márc. 26: Diadal a kultúrában. (Gaudy L.) 
Márc. 27: Diadal a hitben. (Kemény L.) Márc.

28: Diadal az egyházban. (Gaudy L.) Márc. 
29: Diadal a keresztfán. (Kemény L.) Márc. 
30: Diadal az örökkévalóságban. (Gaudy L.) 
Az összes előadások pontosan d. u. 6 órakor 
kezdődnek s egy-egy esti istentisztelet keretébe 
vannak illesztve. Az offertorium szegényeinké. 
Úgy a Luther-szövetség, mint a Nőegylet sze
retettel hívja egyházunk híveit ezekre az elő
adásokra.

Böjti, esték Óbudán. A Budapest III. kér. 
(Óbuda—Újlaki) ág. hitv. evangélikus egyházköz
ség február 16, 23, március 2, 9, 16-án, tehát 
mindig szombaton böjti estéket rendez esti 7 
órai kezdettel a III., Zichy-utca 7. alatti ima
teremben. Az előadás-sorozat közös tárgya az 
Ur Jézusnak mindörökké legjelentősebb igéje : 
Elvégeztetett! A  négy első estének előadói: dr. 
Hilscher Zoltán, tanár, a Bp. Ev. Diákszövet
ség elnöke; Viktor János, ny. igazgató; Gáncs 
Aladár, belmissziói lelkész ; dr. Molnár Gyula, 
tóblabíró, presbiter. Minden estén igehirdetés, 
zeneszám és szavalat lesz.

A  „Fébé" evang. diakonissza nőegylet 
f. 1929. év böjtjének hat vasárnapján „Mi tör
tént a kereszten ?“ címmel evangélizáló össze
jöveteleket tart. A  sorozat pontjai a következők : 
Február 17 én: A bethániai Mária számára. 
Február 24-én: Simon Péter számára. Március 
3-án: A Lator számára. Március 10-én: A  po
gány százados számára. Március 17-én: János 
számára. Március 24-én: Mária, az Úr Jézus 
anyja számára. Az összejövetelek az Egyete
mes Evang Egyház imatermében (Budapest, 
Üllői-út 24. II. emelet, feljárat az udvarból) 
lesznek s minden alkalommal délután 5 órakor 
kezdődnek. Az összejöveteleken, melyeken 
szavalat ének- és zeneszámokból álló kisérő 
műsor is lesz, mindenkit szeretettel lát az 
Egyesület Vezetősége. A perselypénzekből a 
kiadásokat fedezzük!

Vivótanfolyam. Budapesten a Deák-téri 
evangélikus polgári iskola tornatermében heten
ként kétszer, kedden és pénteken éste 6—8-ig, 
olcsó vívótanfolyamot tart Hatos István (be
járat a Sütő-utcai kapun), a jelentkezőknek 
vívószerről gondoskodniok nem kell. Tandíj 
havi 3 pengő, jelentkezni lehet a keddi és 
pénteki órákon. Belépés bármikor. Melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Hány ev. lakosa van Budapestnek? A
legújabb népszámlálási kimutatások szerint 
Budapesten 45.437 evangélikus lakik. Vasár
naponként 12 helyen hirdetik az evangélikusok
nak Isten igéjét.

A Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés : Raksányi Gyula, Lengyel Éva Jolán, 
Murtán Róbert, Bede Róza Margit, Drahos Károly, 
Filó László, Varga Pál, Skriecska Ottó, Tiefbrun- 
ner László J — Temetés : Özv. Gerzsó Károlyné 
84 év, Latinák Márton 76 év, Szabó Józsefné 
54 év, Nagy Kálmánné 43 év, Stingli Katalin 
21 év. — Adományok: Missziói célokra: N. N.
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5 P. Szegényeknek: N. N. esketés alkalmá
val 20, N. N. 15, Dr. Schreiner Rezső 10, és 
N. N. 10 P. Szabad rendelkezésre; Lengyel 
László 10, Dr. Schreiner Rezső 10 P. Úrvacsorái 
szerekre : Dr. Schreiner R-^zső 20 P. Prot. árva
háznak : Dr. Schreiner Rezső 10, Bargiel Jánosné 
és Harnisch Margit, boldogult édesanyjuk em
lékére 10 P.

A  Keresztyén Diákok Világszövetsége,
melynek magyar csoportja a Magyar Evangé
liumi Keresztyén Diákszövetség, február 17-én 
tartja ez évi egyetemes imanapját. Felhívjuk 
ezúton is lelkésztestvéreink figyelmét, hogy ige
hirdetésükkel és gyülekezeti imádságukkal kap
csolódjanak bele a világ diákságának ebbe a 
nagy lelki megmozdulásába.

Hírek a Bácskából. Olt Fülöp ókéri 
lelkész január 2-án 62. évében hosszú szenve
dés után elhúnyt. Az elhúnyt lelkész különösen 
nagy érdemeket szerzett a bácskai földmívelő 
osztály gazdasági felvilágosítása terén. A bácskai 
gazdasági egyesületekben a többtermelésről, 
a vetőmagnemesitésről és egyéb gazdasági kér
désekről számos előadást tartott.

Újvidéken a múlt évben kimondták az 
egyház kettéválasztását nyelvi alapon. A ma
gyar és a német hívek együttmaradtak és nagy 
áldozatkészséggel készülnek új paplakot épí
teni. Február 3-án egyhangú lelkesedéssel meg 
is választották lelkészüket Mornau Frigyes ed
digi admin;szlrátor személyében.

Püspök- és főgondnokválasztás volt a 
délszláviai evangélikusoknál. Mint ismeretes 
a Délvidéken az összeomlás előtt háromféle 
nemzetiségű evangélikus egyház volt. Magyar, 
német tót. Az új határok a bányai evangélikus 
egyházkerület horvátországi gyülekezeteit el
szakították és az ottmaradt lutheránusok külön 
szervezkedést kezdtek. Most alakult meg a 
délszláviai tót egyházkerület, amely püspökét 
is megválasztotta Veres Ádám újlaki (Szerém- 
ség) lelkész személyében, míg az egyházkerü
let új főgondnoka Abaffy Cyrill lett.

Keresztes Béla kárpitos diszitőmestert hittestvére
ink meleg pártfogásába ajánljuk, akinek munkája megbíz
ható és a szakma terén egyik szaktekintélyünk. IV., Mária 
Valéria-utca 3. Telefon : aut. 813-63.

Tudományos és szépirodalmi művek hittestvérünk 
tulajdonából, ugyanott k o n y h a e d é n y e k  is h e ly s z ű k e  miatt 
eladók sürgősen. Cím megtudható az ev. gazd. nyilv. 
hivatalban, IV., Deák-tér 4. 1. 6.

Evangélikus testvérünk oki. tanitó nagy gyakor
lattal elemi és középiskolai tanulók mellé korrepe'itornak 
ajánlkozik. Igényei szerények, minden elfogadható árért 
felajánlja le,kiismeretes szolgálatait. Címe megtudható : 
az ev. gazd. nyilv. hivatalban, IV., Deák-tér 4. 1. 6.

Evangélikus leány, ki mér irodai teendőket önál
lóan végzett, volt gyermekek mellett is. alkalmazást keres. 
Elmenne vidékre is. Címe: Cziráky Ilonka, Budapest, 1., 
Szittya-utca 4.



í§29. február 1 e v a n g é l ik u s  c s a l á d i l a p

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest. VII.. Damianich-utca 28/b. —  Felelős ^Fekete Géza.


