
Akik nem látnak ...
János ev. XX. 29.

ily sokan vannak, akik 
nem látnak! — Lát
ják e földi élet szem
mel látható dolgait, 
külsőségeket és felszí
neket, de nem látnak 
mögéjük. Látnák vál

tozásokat, de nem tudják meglátni az 
előidéző erőket vagy okokat. Látnak 
gazdagságot és szegénységet, boldogsá
got és fájdalmat, virágzást és hervadást, 
látnak tehát mindent, ami szemmel lát
ható és mégis azok közé tartoznak, akik 
nem látnak.

A  legtöbb embernek minduntalan 
bizonyítékokra van szüksége. Csak azt 
hiszi, amit lát, hall, érzékelhet. Igazá
ban nem tud hinni olyat, ami hiten 
alapszik. Hite tulajdonképen nem is hit, 
hanem a tapasztalatokról való tudás. 
Ez pedig nem hit. Igazi és boldogító, 
felemelő és megbékítő hit az, amely az 
érzékelhetetlen dolgok valóságaival, tit
kaival és törvényeivel megismertet és

megbékít minket. A z igazi hit nem ma
gyaráz, hanem éltet. Ezért mondja az 
apostol: „A z igaz ember hitből él“. .  .

Üdvözítőnk feltámadásakor is szem
bekerült egymással a hivő és tamáskodó 
lélek. Azóta is minden husvétkor szembe 
áll egymással. A z egyik hisz és boldog, 
a másik tanakodik és nyugtalan. Az 
egyik hisz és messze-messze néz, túl 
siron, halálon, — a másik egészen kö
zelről akar vizsgálgatni mindent, egészen 
a szögek helyéig. Mily boldogok, akik 
hisznek! Nemcsak husvétjuk van tele 
örömmel és diadalommal, hanem egész 
életük. Reménység tavaszi szellője fuvall 
át leikükön. Nem látnak és hisznek! 
Mily boldogtalanok velük szemben azok, 
akik mindent csak látni akarnak s azután 
kezdik elhatározni, hogy higyjenek-e?

Higyj te, kedves testvérem. Aki hisz, 
az látni is fog. Csodálatos törvényeket, 
édes kegyelmet és boldogító reménysé
geket :

Husvétot az egész életben . . .

IV. évf. 16. szám

Szerkesztik :

K e m é n y  L a jo s
igazgató-lelkész és

Dr. Mikler Károly.
Kiadja a pesti evang. 

magyar egyház. 
Szerkesztésért és kiadásért 
felelős : Dr. Mikler Károly.

Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal :

IV., D eák -tér  4.
Megjelenik

július és augusztus hó ki
vételével minden vasárnap. 
Előfizetési ára félévre 2 P, 
Egyes szám ára 10 fillér.
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A z  á llam m al való viszony és 
az egyház belső építése.

(Az évi jelentés második része.)

Nem jelenthetünk azonban semmi örvende
tesei az államhoz való viszonyunkról sem. Múlt 
évi közgyűlésünkön ünnepélyesen tiltakoznunk 
kellett evang. egyházunkat ért sérelmek, így töb
bek között a felsőházi jogsérelem miatt, felsőbb 
hatóságaink közgyűlései egyéb sérelmeinket is fel
sorolták s egyöntetüleg keltek védelmére jogaink
nak, így például a miskolci jogakadémia korlátlan 
fenntartásának is, — sérelmeink azonban orvoslást 
nem nyertek. Ha azt a munkát, önfeláldozást és 
eredményt vesszük számba, melyet evang. egyhá
zunk és fiai ennek a szeretett hazának bőven és 
odaadással ajánlanak fel mindig és ma is, — akkor 
a számarány szerint jogosnak feltüntetett bánásmód 
nemcsak igazságtalan, hanem hálátlan is. Nem 
jellemezhetjük egyházunk vezető embereinek hely
zetét az állammal szemben másképen, minthogy 
állandóan vigyázniok kell, hogy legalább azt tartsák 
meg, amink van, — ha már újabb jogokat nyerni 
ez az idő nem mutatkozik alkalmatosnak . . .

Az így megrajzolt helyzetből önként folyik az, 
hogy egyházaink és így magyar egyházközségünk 
belső életére, belső megerősödésére, magárahagya- 
tottságának küzdelemre és erőssé tételére kellett 
nagy gondot és figyelmet fordítanunk. És itt, Isten 
iránti hálával és az egyházi munkások iránti el
ismeréssel kell megállapítanunk azt, hogy az elmúlt 
esztendő a becsületes, komoly munkának, az 
építő kövek gondos összerakosgatásának, a hűsé
ges és jószándékú fáradozásnak az esztendeje volt

Kiemelkedik az elmúlt év eseményei közül a 
magyar és német egyház közös tulajdonát képező 
iskolák jövőjére nagyjelentőséggel biró Damjanich-u. 
gimnáziumi fiúinternátusnak és az ev. leánykollé
giumnak alapítása, illetve megnyitása. Mindkettő 
püspökünk, Dr. Raffay Sándor alkotása, az ő nevé
hez fűződik mindakét intézmény megalapítása. Az 
internátus a fasori gimnáziumnak, középiskoláink 
büszkeségének, egyik szerves része lett, evangé
liumi szellemet fog oltani növendékei leikébe, bizton 
hisszük, hogy kivívja ugyanazt az elismerést, ame
lyet maga a gimnázium bír. A kollégium úgy jött 
létre, hogy hanyatló polgári iskolánkat összekötöt
tük Veres Pálné-lyceumunkkal s az 1926. évi XXIV. 
t.-c. értelmében nyolc osztályú, érettségi bizonyít
ványt is nyújtó kollégiummá szerveztük át, melyet 
a testvér német egyházzal közösen tartunk fenn. 
A kollégiumi iskolatypus előnye az, hogy a holt 
latin nyelv ismerete helyett modern nyelveket tanít, 
és pedig a németet az első osztálytól, angolt a 
harmadiktól, s mint nem kötelező tárgyat a fran
ciát az V-től kezdve, mindenkor a tudásnak meg
felelő két csoportban; ez iskola tanterve közép
pontjában a művészeti és irodalmi tárgyak állanak, 
emellett a női hivatásra előkészítő háztartástani, 
neveléstani ismeretekre is gondot fordít, kézimunka 
és varrás tanításának is jelentős helyet biztosít. 
Hogy az első év is már reményekre jogosít, iga
zolja az a tény, hogy a megnyílt I. és V. kollé

giumi osztályokba összesen 96 tanuló vétetett fel, 
kik közül 50 ev., 21 ref., tehát 71 a protestáns, 
s csak 14 a r. k. és 11 izr. tanuló van. Fennállott 
természetesen még a II., III. és IV. polgári osztály 
és a két továbbképző évfolyam, melyek fokoza
tosan alakulnak át kollégiummá. így összesen hét 
osztálya volt leányiskolánknak, melyek statisztikai 
adatai következők: 292 beírt növendékből ev. 140, 
ref. 59, tehát protestáns 199, kath. 60, izr. 33.

Jövő évben megnyílik folytatólag a II. és 
VI. kollégiumi osztály is, s csak egy éves tovább
képző lyceum fog még fennállni. Természetesen 
még nagy nehézséget okoz az, hogy az iskola két 
helyen kénytelen működni, amennyiben I. és II. 
osztálya a Deák-téren, V. és VI. osztálya pedig a 
Veres Pálné-utcában nyer elhelyezést. Van azonban 
reményünk, hogy ez a hosszabb ideig tarthatatlan 
helyzet nemsokára meg fog változni.

A leányiskolával kapcsolatosan magyar egy
házunk fenntartja a Veres Pálné-utcai internátust. 
Ebben vidéki szülők helyezhetik el gyermekeiket, 
s innen minden osztályt látogathatnak a tanulók.

Az egyház belső építésének munkáját szol
gálják mindazok a buzgó szívek, akik segítenek 
a kőbányai és az angyalföldi templomépítés ügyét 
közelebb hozni a megvalósuláshoz. Mindkét tem
plomalapról örömmel tehetünk jelentést. Egyrészt 
a hívek áldozatkészsége, másrészt a főváros ado
mánya mindkettőt jelentékenyen megnövelte. — 
Az angyalföldi templomalap készpénze ma 34,585 
pengő, a kőbányai templomalap értéke pedig kerek
számban 80 ezer pengő. Itt ugyanis bele kell számí
tanunk a templomalap tulajdonát képező két telek 
közül az egyiknek, a templomépítésre alkalmatlan 
teleknek értékét, mely előreláthatóan rövid időn 
belül befolyik a templomalap javára. Ezzel a jelen
téssel kapcsolatban egyháztanácsunk javasolja a 
közgyűlésnek, hogy egyházhíveinktől templomépí
tési illeték szedésére adjon felhatalmazást, melynek 
méltányos és meggondolt beosztása híveinknek is 
jobban meg fog felelni, mint a gyűjtés és emellett 
igazságosabb eljárás is lesz. Ezenkívül javasolja 
az egyháztanács, hogy a gyűjtést vezető lelkészek
nek buzgóságukért köszönet nyilváníttassék.

(Folytatjuk.)

Krisztus k irálysága.
A  fasori templomban az idei böjtben a 

címünkben megjelölt témáról két sorozatban 
tartattak egymással összefüggő s lapunkban 
több ízben meghirdetett előadások. A  böjt szerda 
estéin négy 'alkalommal Krisztus a róm. katho- 
licizmus és protestantizmus és Krisztus a kollek
tív eszmék és a hitetlenség megvilágításában c. 
előadások szerepeltek. E négy előadás közül az 
első kettő a modern theologia adatainak fel
tárásával és népszerű formákba öntésével azokat 
az éles, de felekezetieskedés nélküli különbsé
geket jelölte meg, amelyek tényleg megvannak. 
A  tétel s a levonható megállapítás az volt, hogy 
Krisztus királysága mozgalmát nem hierarchiai
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és dogmatikai propagandával lehet elérni s ezt 
a mozgalmat nem ma kell kezdeni, mert a lé
leknek és szívnek szükséglete ez a kívánság, 
amely az evangéliumi szellemben állandóan élt. 
A z  utóbbi két előadás a társadalomtudományi 
ismeretek és Jézus élete történetének forradalmi 
tételeit tárgyaló művek feltárásával azt bizony
gatta, hogy Krisztus királyságát kétségbevonni 
sem a kollektivizmus sem a hitetlenek nagy
tábora sem meri, sőt legújabbkori mozgalmaik 
igazolják, hogy náluk e központi gondolat felé 
félreismerhetetlen közeledés vehető észre.

A  témakör második sorozatában a passió 
befolyásának lélektani, vallási és sociologiai 
megnyilatkozásait szólaltatták meg az előadók. 
Olyan kérdéseket és problémákat s olyan ala
kokat és csoportokat szólaltattak meg, akik nem 
Krisztus hívői közül valók s a fentebb jelzett 
szempontok állandó figyelemmel tartósa mellett 
az őskeresztyénség e néhány napi világtörténeti 
helyzetét alapos forrástanulmónyok feltárásával 
úgy vitték közel a gyülekezet leikéhez, hogy a 
ma vallásos és vallástalan lelkülete önmagára 
és ellenségeire felfigyelhessen. Szigorú logikai 
egységbe beleágyazva minden elmondott tétel 
és mondat tervszerűen felépített s lélektanilag 
megcáfolhatatlan cselekvő keresztyénségre való 
felszólítás is volt a nagypénteki és húsvéti él
mények maradéknélküli megértéséhez.

Hogy ez mennyiben sikerült azt mutatja 
az a nagyszámú és állandóan növekedő közön
ség, mely nagy megértéssel s szeretettel hall
gatta az előadásokat. De ezt bizonyítják azok 
az intim s az eredményességet jelentő meg
nyilatkozások is, amelyek tudomására jutottak 
az előadóknak is.

Azt is örömmel kell megállapítani, hogy a 
fasori templomban immár nyolcadik ízben meg
tartott s Budapesten legelőször ott kezdemé
nyezett ezen vállalkozás elérte a célját. A z első 
évek próbálkozásai után sokan sikertelenséget 
jósoltak ennek a vállalkozásnak. Nagy örömmel 
állapítjuk meg azt is, hogy ezt a kezdeménye
zést ugyanolyan nagysikerrel valósítják meg 
nemcsak a pesti ev. magyar egyház területén 
három [helyen, hanem általában a budapesti 
evangélikus és református egyházak is.

Krisztus igazi királyságának pedig az a 
legfőbb bizonyítéka, hogy az ilyen előadások 
kedvesek a közösség számára és jótékonyán 
hatnak magukra az előadókra is. Az ez évi 
tapasztalatokból azonban azt is meg kell álla
pítanunk, hogy mivel ez a jó szokás már állan
dónak nevezhető, a jövő évek programjait vagy 
általánosan s egyöntetűen kell megállapítani 
vagy pedig arra kell törekedni, hogy minden

előadási helyen általánosan közzé kell tenni a 
külön-külön programokat, hogy közönségünk 
már jó előre megválaszthassa azokat az elő
adásokat, amelyek ebben az időszakban leg
inkább érdeklik.

Az am erikai
Kossuth-szobor leleplezés.

Olvasóink ismerik az amerikai Kossuth- 
szobor leleplezés részleteit a napilapok tudósí
tásaiból. Most ennek a szép és hazánk helyze
tére olyan nagyjelentőségű ünnepségnek ugyan 
olyan kínos és kellemetlen részletéről kell hírt 
adnunk, mely méltó testvére annak a közfel- 
tünést keltő kegyeletsértésnek, mely múlt év 
őszén a budapesti Kossuth-szobor leleplezése
kor történt. Akkor a róm. kath. egyház nem tett 
koszorút az evangélikus, tehát eretnek Kossuth 
szobrára. Most egyik hétfői újság ugyanilyen 
hírt hoz a következő nagybetűs cím alatt:

„A  newyorki hercegérsek nem engedte meg 
Nemes püspöknek, hogy a magyar katholikusság 
koszorúját a newyorki Kossuth-szoborra letegye."

A  cikk, mely New-Yorkból kelt, március 
16-án Egyed Zoltán aláírásával, szó szerint a 
következő:

„Kínos szenzációja van a tegnapelőtti Kos
suth-szobor leleplezésének. Dunn, newyorki her
cegérsek Nemes Antal püspöknek, aki a herceg
prímás megbízásából a magyar katholikusság 
koszorúját hozta el Kossuth Lajos newyorki 
szobrára, a szoboríeleplezési ünnepségek kez
dete előtt egy órával megtiltotta, hogy a koszo
rút a szobron elhelyezze.

Nemes Antal ugyanis, aki megérkezése 
után rögtön tisztelegni óhajtott a newyorki her
cegérseknél, de akit a hercegérsek elfoglaltságai 
miatt aznap nem fogadhatott, éppen a szobor
leleplezési ünnepélyre készült, amikor a Knicker- 
boker-szállodában megjelent páter Bonaventura, 
newyorki magyar katholikus plébános, aki a 
kurzus idők alatt Magyaroiszágon játszott sze
repet és közölte vele a hercegérsek üzenetét, 
amelynek értelmében az érsek azonnal fogadni 
kívánta a püspököt. Nemes Antal teljes orná- 
tusban éppen indult a szobájából kifelé, amikor 
páter Bonaventura hozzá bekopogtatott, ennél
fogva meglepetten kérdezte Bonaventurától, hogy 
nem-e lehetne a kihallgatást a leleplezési ünnep
ségek utánra halasztani, miután a leleplezésen 
neki kell elhelyezni a magyar katholikusság 
koszorúját a szobor talapzatára? Páter Bona
ventura azonban szigorú utasítására hivatkozva,
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ragaszkodott ahhoz, hogy a püspök azonnal 
kövesse őt az érsekhez. Nemes püspök erre 
szó nélkül beült páter Bonaventurával a hotel 
előtt várakozó autóba, a hercegérsekhez hajta
tott, aki ezekkel a szavakkal fogadta a magyar 
püspököt:

— Azt hallom, hogy te koszorút akarsz 
elhelyezni a Kossuth-szoborra. Ezt én neked, 
mint Newyork hercegérseke ezennel megtiltom, 
a koszorút nem helyezheted el a szoborra.

Nemes püspök megdöbbenve hallgatta a 
tilalmat, majd arra hivatkozott, hogy ő a her
cegprímása megbízásából hozta el a magyar 
katholikus társadalom koszorúját. Dunn her
cegérsek állítólag igy válaszolt erre az ősz püs
pöknek :

— Itt én parancsolok !
Nemes püspök erre nem tehetvén egye

bet, beteget jelentett, s a leleplezési ünnepélyen 
meg sem jelent. Intézkedett azonban, hogy a 
magyar katholikusság koszorúja elhelyeztessék 
a newyorki Kossuth-szobron. Értesülésem sze
rint ezt a koszorút a szobor talapzatán Nánásy 
Andor képviselő helyezte el. A z esetet, amely
ről a zarándokbizottsag tagjai igen szűk kör
ben csak ma szereztek, tudomást, érthető iz
galommal tárgyalják. Értesüléseim szerint a 
hercegérsék azzal indokolta meg Nemes püspök 
előtti tilalmát, hogy az ő értesülései szerint 
Kossuth Lajos forradalmár és evangélikus val
lásé lett volna . . .

Nemes püspökhöz kérdést intéztem az 
incidensre vonatkozóan, de a püspök úr min
den felvilágosítás elől kitért s csak annyit je 
lentett ki, hogy az esetről megérkezése után 
jelentést fog tenni Serédi hercegprímásnak.“

*

A  hercegprímás, akit az újságírók erre 
vonatkozólag megkérdeztek, kijelentette, hogy 
még nem kapott semmi jelentést Nemes püs
pöktől s igy addig ez ügyben nem nyilatkoz- 
hatik. Egész Magyarország érdeklődéssel várja 
a hiteles kijelentéseket, mert az már a nemzet 
életérdekébe vág, hogy még idegenben is egye
netlenkedéseket szítsanak a honpolgárok között.

P á ra t la n u l  o lcsón

Z«Hg«r&k, harmónia in ok
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron

E H i L L  M .
Budapest, VI.. Andrássy-út 15. I. e.

Vásárlás előtt saját érdekében feltétlenül 
n é z z e  m e g  r a k t á r a i m a t !

2 5  é v e s  k e r e s z t y é n  cég - .

H Í R E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1928. április 15-én :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 báró Podmaniczky Pál
Deák-tér (magyar) n dr. Kirchknopf Gusztáv
Deák-tér (magyar) 6 Ruttkay M. Gyula
Fasor (ifjúsági) 10 Raposs Viktor
Fasor 11 Késmárszky Lajos
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rókóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Gáncs Aladár
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Ruzsicska László
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Április 22 -én a Deák-téri templomban Ruttkay M. 

Gyula, a fasori templomban Kemény Lajos, a tiszt
viselőtelepi templomban Majba Vilmos prédikál.

Nagyheti ünnepeink minden templomunk
ban és istentiszteleti helyen áhítatosan folytak le. 
Nemcsak templomaink, hanem a párhuzamos 
istentiszteletekre berendezett iskolai dísztermek 
is teljesen megteltek. A  Deák-téri templomban 
a Lutheránia énekkar, a fasoriban Ozsváth Júlia 
szép éneke emelte az áhítatot. Annak jellem
zésére, hogy milyen nagy tömegek keresték fel 
a templomokat, felemlítjük, hogy a Deák-téri 
templomban nagypénteken 1420, a fasoriban 
1326 úrvacsorázó volt, húsvét ünnepeivel együtt 
pedig a két templomban közel 3800 hívő élt 
úrvacsorával.

Személyi hír. Dr. Raffay Sándor bánya
kerületi püspök a húsvéti ünnepek után nehány 
napi pihenésre Balatonfüredre utazott.

Családi Biblia-alap. Ezen a címen kérték 
húsvét vasárnapján a lelkészek az ünneplő kö
zönséget adakozásra. Egyháztanácsunk ugyanis 
elhatározta, hogy ez évtől kezdve húsvét els® 
napjának offertóriumát, mely eddig a lelkészeké 
volt, olyan alap növelésére fordítja, melynek 
célja a templomainkban házasságot kötő párok
nak bibliával való megajándékozása. Azt akar
juk ezzel elérni, hogy az ev. családok megint 
szeressék és olvassák a bibliát s hogy meg 
legyen minden családnak a maga családi bib
liája, mint meg volt régebben s ebbe a családi 
élet változásait éppen úgy jegyezzék be, mint 
régebben elődeink tették. A  húsvéti offertóriu- 
mok erre a célra 500 pengőn felüli összeget 
eredményeztek, de erre a célra kegyes adomá
nyokat is elfogadnak a ielkészi hivatalok.

Templomépitési-illeték. Március 25-iki 
közgyűlésünk elhatározta, hogy iemplomépítés
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céljaira egyházhíveinktől az eddigi adón felül 
még külön illetéket szed. Ez az összeg igen 
csekély, — azoknál például, akik 3 pengő évi 
adót fizetnek, egy évre 50 fillér, a legmagasabb 
adóosztályokban pedig 5 pengő. Kérjük hívein
ket, hogy ezeket a nyugtákat a pénzbeszedőink-- 
nél, kik azt be fogják mutatni, váltsák ki. Eze
ket az összegeket a pénztár, „templomépítési- 
alap" címen külön kezeli. így egyházhíveinket 
nem kell gyűjtésekkel zaklatni, a hozzájárulás 
pedig olyan csekély, hogy azt mindenki szíve
sen fogja teljesíteni.

Püspökünk tavaszi egyházlátogatásai.
Március 31-én este érkezett meg Szentesre ez 
évi egyházlátogatási útjának kezdetén D. Raffay 
Sándor püspökünk. A  vasárnapi istentiszteleten 
a püspök prédikált, egyetértésre buzdítva a 
keresztény felekezeteket. Ugyancsak ő elnökölt 
az egyházközség későbbi díszközgyűlésen és 
itt hangsúlyozta, hogy nem a számarányon 
múlik egyetlen vallásfelekezetnek sem az értéke 
és az igaza. Ez a szempont az erkölcsi értékek 
elvetését jelentené. A  nemzet jövőjének legna
gyobb veszedelme, hogy nincs meg mindenütt 
a teljes egyetértés a keresztyén vallásfelekezetek 
között. Beszédét a vármegye és §  város kép
viselőihez intézett ama felszólítással fejezte be, 
hogy hallgattassák el a viszálykodás prófétáit. 
Délben a püspök tiszteletére díszebéd volt, dél
után Csépa községbe látogatott el a püspök, 
majd este visszatért Szentesre, ahol a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság hangversenyt ren
dezett. A  hangverseny keretében a püspök nagy 
tetszéssel fogadott előadást tartott a magyar 
irodalom problémáiról. — Melegen ünnepelte a 
közönség Lampérth Gézát is, aki 30 éves írói 
jubileuma alkalmából megjelenő kötetéből olva
sott fel nagy hatással költeményeket.

A keresztyénség lelkiegységéért és a 
vallás-szabadságért alakult meg 1846 augusz
tusában az evangéliumi világallianc. Nem tűzte 
ki feladatául olyan, a jelenlegi viszonyok kö
zött utópisztikusnak látszó eszmék megvalósí
tását, mint a különböző keresztyén egyházak 
egyesítése, mindamellett egészségesen ragadta 
meg a Jézus főpapi imájában örökségül reánk 
hagyott nagy gondolatát annak az egységnek, 
mely a legkülönbözőbb szervezettel és dog
matikával bíró egyházak híveit is összeköti, ha 
Krisztust valóban Istennek és Megváltónak 
vallják. A  keresztyén egységnek ez az ápolása 
az allianc imahét alakjában a földkerekség 
minden országában gyökeret vert. A  külföldi 
•rszágok protestánsai hatalmas allianc-konfe- 
renciákat is szoktak rendezni: A  mozgalom 
másik célja a vallásszabadság védelme s e 
tekintetben főleg Olasz és Spanyolországban 
tett sokat; éppen ezekben a hetekben egy len
gyelországi protestáns diakonisszaház feloszla
tását akadályozta meg hathatós közbelépésével. 
Mindezt abból az alkalomból Írjuk, hogyGooch 
Henrik Márton a brit szervezet főtitkára, az ang
likán egyház laikus papja (Lay Reader), kinek

püspöki engedélye van az összes anglikán 
szószékeken prédikálni, Romániában látogatást 
tett a vallási kisebbségek helyzetének tanul
mányozására. Gooch e magyar szempontból 
oly jelentős útjáról április 15-én tér vissza s 
Budapesten, hol már az odautazás alkalmával 
is nagyon kellemesen töltött el néhány napot, 
előadásokat tart. Első előadása április 15-én 
este 7 órakor a Budapest-józsefvárosi reformá
tus templomban (VIII., Salétrom utca 5.) hang
zik el e tárgyról: „A  Szentlélek és a keresz
tyének egysége." Belépő díj nincs. — Április 
16-án este fél 8 órakor a Sütő-utcai polgári le
ányiskola dísztermében tart előadást a buda
pesti protestáns egyházak lelkészei és világi 
vezető emberei részére e tárgyról: „A z evan
géliumi világallianc és az egyházak." E gyűlé
sen dr. Raffay Sándor evangélikus püspök 
tart elnöki megnyitó beszédet. — Április 17-én 
este fél 7 órakor a Skót misszió nagytermében 
(Vörösmarty-u. 51) szeretetvendégség Gooch tisz
teletére. — Április 18-án este 7 órakor a régi 
képviselőház üléstermében lesz nyilvános nagy 
gyűlés a közönség számára, melyen dr. Bernát 
István egyetemi tanár, főrendiházi tag mond 
elnöki megnyitó beszédet, Gooch előadást tart 
e tárgyról: „A z evangéliumi világallianc és a 
vallási kisebbségek", végül dr. Ravasz László 
püspök mond záróimát. Ezen az estén több 
énekkar is szerepelni fog. A  rendezőség az ér
deklődő közönség nagyszámú részvételét kéri.

A  Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
legközelebbi előadó estélye április hó 24-ikén 
kedden d. u. V26 órakor lesz a Ref. Theol. 
Akad. dísztermében. (IX., Ráday-u. 28.) Előadást 
dr. Bartók György egyetemi tanár és dr. Vargha 
Gyula ny. államtitkár tartanak. Részletes műsort 
lapunk legközelebbi számában ismertetjük.

Halálozás. Rimár Mihályné nemes Klein 
Zsuzsanna, Rimár Jenő vallástanárunk édesanyja. 
83 éves korában rövid szenvedés után elhunyt.

Scharbert Ernőné Paulik Júlia, Martony 
Elek vallástanárunk anyósa, 65 éves korában 
váratlanul hunyt el. — Mindkét család gyászá
ban igaz részvéttel osztozunk.

Egyházfi állás. A  III. kér. (Óbudai) ev. 
egyházközség egyházfit keres, aki a házmesteri 
és pénzbeszedői teendőket is ellátni tartozik. 
Lakás azonnal elfoglalható. —  Jelentkezés III., 
Zichy-u. 7. Ev. lelkészi hivatal.

Beliczay Béla emlékére. Egy nemeslelkű 
nő 100 pengőt adott a Protestáns Orsz. Árva
háznak Beliczay Béla emlékére, aki ezelőtt S 
évvel tért örök nyugalomra. Közismert polgára 
volt a fővárosnak, mint a törvényhatóságnak 
tagja nagyrabecsülésnek és általános tisztelet
nek örvendett tevékenysége és puritán jellemé
nél fogva. Hithű szeretettel ragaszkodott ev. 
egyházához, az elsők közé tarozván, amikor 
áldozni kellett. A  Deák-téri ev. gyülekezet te
vékeny presbitere és gondnoka volt, a Protes
táns Örsz. Árvaegylet választmányának évek
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hosszú során át buzgó tagja volt. A z  árvahá
zat sokszor meglátogatta és javára nagyobb 
összegű alapítványt tett. Neve örök emlékezetű 
az árvaház történetében.

Dér Deutsche Frauenbund szép szoká
sához híven nagycsütörtökön megjelent a Pro
testáns Árvaházban, a hol nagy szeretettel 
megvendégelték az árvákat és 20 pengővel já
rultak az árváház támogatásához. Egy kis leány 
német nyelven köszönte meg a nemeslelkű asz- 
szonyok szívreható megemlékezését. Ugyanak
kor az unitárius nőszövetség is szeretete jeléül 
megajándékozta az árvákat.

Felhivás- A  pesti ég. h. ev. egyház IV.. Deák-tér 
4. szám alatt, I. emeleten a Gyámolitó szakosztály helyi
ségében 1928. április 11-étől hetenként szerdán és pénte
ken 3—7-ig szegénysorsú ev. nők részére foglalkoztató 
műhelyt létesítünk. Elvállalunk : női és férfi fehérneműek 
javítását, újak megvarrósót, harisnya javítást, fejelést, szem
felszedést, mindenfajta kézimunkák és lómpaernyők ké
szítését. Tekintettel arra, hogy a szegénysorsú ev. nőket 
keresethez akarjuk juttatni, tisztelettel felkérjük ev. test
véreinket, hogy bennünket e nemes cél érdekében támo
gatni szíveskedjenek.

A  Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés: Kockás Piroska Teréz, Karpeles 
Rozália, Kovács Margit Irén, Schneider Vilmos 
Henrik, Móritz Pál, Kovács Mária Rozália, For
gács Ilona, Demcsák Jolán Ilona, Holicska Ida 
Hajnalka, Steinhebel Mária, Hanusz Irén, Füst 
Konrád János. Esketés: Litauszky Ferenc ev.— 
Frőhlich Erzsébet rk., vitéz Szabó Ernő Mátyás 
ev.— Hunyadi Ilona rk. Temetés: Horváth József- 
né sz. Szóka Zsuzsánna (53 év), özv. Capna 
Jánosné sz. Krasznyesz Zsuzsánna (54 év), Antal 
Margit (3 hó), Molnár László (4 hó), özv. Szláva 
Jánosné sz. Lendák Anna (68 év), jacobi Lányi 
Róbert (78 év), Boór Jolán (67 év), Hudák János 
(4 hó), Hirsch Jakab (49 év), Glatz Lajosné 
sz. Hatz Rozina (58 év), özv. Tay Sámuelné 
sz. Koch Amália (79 év), özv. Bacher Jánosné 
sz. Zoller Éva (72 év), nagyselmeci Mérey László 
(70 év), Lukács János (71 év), Kintzler Béla (74 
év), Guth Jánosné sz. Rauch Erzsébet (33 év), 
özv. Ratkovszky Károlyné sz. Schwartz Ida (84 
év), Stobbe Adolf (72 év). Adom ány: Szegé
nyeknek N. N. kisfia keresztelésekor 20, Kiszel 
Etel 10, Guth János 1, Grósz Emil 40, N. N. 3, 
Lénárt N. 5 P. Vásárhelyi Ernőné úrvacsorái 
bor beszerzésére 10 P.

Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime: Lechner Józsefné, IX., Szve- 
tenay-utca 8. III. 16.

Van szerencsém hittestvéreim becses tudomására 
hozni, hogy női luxus-cipők a legszebb kivitelben, szürke, 
barna, drapp 25 P-től feljebb, úgyszintén férfi fél-, fűzős- 
cipők 28 P-től, gyermek-, iskola-, cserkész- és vadász- 
cipők napi árban.

Mértékszerinti rendeléseket, javításokat elfogadok és 
pontosan elkészítek.

Hittársaim becses pártfogását kérve maradok kiváló 
tisztelettel Kaszás Gábor

VII., Damjanich-utca 18. sz.
Bethlen-utcával szemben. Villamosközlekedés: 15, 

27 és 46-os villamosok.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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„Fébé“ Evangélikus DiakonisszafAnyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: Fekete Géza


