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Igazi szolgálat.
(Római levél 12 :7— 16.)

ki Pál apostol leveléből eze
ket a mondatokat elolvassa, 
méltán sóhajt fel: annyi szép 
és olyan nehéz parancs ez, 
— hogyan tudnám mind tel
jesíteni? Gyarló ember kép
telen erre.

Azután, ha sorra újra el- 
elolvasgatjuk, egyiket a másikhoz való 
viszonyában vizsgálgatjuk, súlyosnak tet
sző jelentésüket egymáshoz méregetjük, 
akkor lassanként azt vesszük észre, hogy 
egymásba fonódó, egymáshoz tartozó 
figyelmeztetések ezek, — van bennük va
lami láncszerű, de nem súlyos és terhes 
vaskarikák fűződnek egybe, hanem egy 
könnyű és fényes füzér ez, olyanféle, 
mint az a díszes ezüstfüzér, amit a mos
tani karácsonyfára is akasztottunk.

Végezzed minden dolgodat, amit 
életed eléd ad, jókedvvel és szívesen: 
ez az összes kívánságok értelme. El tehát 
azzal a kedvetlenséggel, mellyel a mai 
emberek legtöbbje napi munkáját, élet
hivatását végzi. Vidámsággal műveljed, 
majd meglátod, mennyi örömet lelsz 
benne. Szeretettel műveljed, majd meg

látod, hogy milyen áldás szeretni. Csak
hogy szeretni képmutatás nélkül kell. 
Mindent igy kell szeretni: őszintén, gyön
géden, jóigyekezettel, reménykedéssel, 
türelemmel, adakozón és szívesen, meg- 
bocsátón és áldón . . .  ha nem ilyen a 
szeretet munkánkkal, mieinkkel, szegé
nyekkel, ellenségeinkkel, gonosz dolgok
kal és zaklatásokkal szemben és ha nem 
ilyen örökkévaló égi Atyánkkal szemben, 
akkor képmutatóvá lesz, az is marad, mert 
hiányait megtévesztőn takargatni fogja.

Azért kell megtalálni ezek között az 
intelmek között a hivő szívnek alázatos 
bizakodásával azt a vezető célt, 'mely 
majd minden intés megtartásátkönnyebbé 
fogja tenni. Nemcsak a mi magunk életé
nek nyugalma, nemcsak munkánk sikere 
és mieink boldogsága nyer fényt és szint 
ezeknek a teljesítésével, de általuk tel
jesül az Ur szolgálata is. Sőt igazában 
az Urat szolgálni csak igy tudjuk, az 
ilyen módon fejlődő szép élettel. Neki 
szolgálunk, az ő céljainak engedelmes
kedünk, ha magunkat feljebb emeljük 
munkás, szives, szeretettel, jósággal és 
őszinteséggel telt élet által.
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A  keresztyéiiség eg^ység*e és X I .  I*ísbs papa új encikUkája.
A keresztyénség egysége régóta foglalkoztatja 

már a világot. Ismételten történtek kísérletek e tör
ténelmi folyamat által létesített szakadások meg
szüntetésére. Legutóbb is Lausanneben tartottak 
ebben a tárgyban hetekig tartó tanácskozásokat. 
A pápa egyháza nem fogadta el az erre szóló 
meghívást, mert hogy ö az egyház egyedül és 
nincs mit másokkal tanácskoznia. Az orthodox 
keleti egyház azonban szép számú küldöttel kép
viseltette magát. És az egyik pátriárkája a keresz
tyén egyházak egységének elérésére egyszerűen és 
naivul azt javasolta, hogy mindenki térjen vissza 
az orthodox egyházba és meg lesz az egység. Most 
azután a római pápa áll elő ezzel a szellemes 
javaslattal. „Mortalium animus" címen egy éneik 
likát adott ki, melyben felhív mindenkit, hogy tér
jen vissza az elhagyott pápás egyházba, ismerje el 
a pontifex rnaximusnak, a Krisztus helytartójának a 
fennhatóságát és igy állítsák vissza az egyház egységét.

A pápa sajnálattal emlékezik meg arról a 
mostani irányzatról, amely a nemzetek egyesí
tésére irányuló kísérleteket a politikai térről val
lási térre próbálja átvinni, amennyiben ilymódon 
az igaz vallást egyesíteni akarják a hamissal, 
kiindulva abból a feltevésből, hogy valamennyi 
vallás egyformán jó és dicséretes.

A nagyobb hit látszatával sokan megtévesztő 
vallási egységet követelnek. Amidőn a pápa ily 
veszélyes megtévesztéssel szemben megerősíti a 
katholikus hit alapját, felhívja e körülményre a 
püspökök figyelmét, hogy híveiket attól meg
óvják és kifejti „az igazi vallási egység" elveit, 
amelyet fejleszteni kell. Az Isten kinyilatkoztatta 
az embereknek, hogy melyik az igazi vallás és 
ezért alapította egyházát e világon. Az emberek 
kötelessége az, hogy az isteni kinyilatkoztatásban 
higyjenek és engedelmeskedjenek az isteni elvek
nek és ennek következtében engedelmeskedjenek 
az egyháznak, amint azt Krisztus akarta és ala
pította s amiért az évszázadokon át napjainkig 
mindig egy és ugyanaz marad: a katholikus 
apostoli római egyház.

Azok azonban, akik az egyháztól elszakad
tak, tagadják a hitnek és a kormányzatnak ezt 
az egységét és csak néhány, véleményük szerint 
„legalapvetőbb" pontban kívánnak megállapodás 
révén egységet, egyébként azonban meg szeret
nék tartani saját véleményüket. Ez azonban az 
Istentől kinyilatkoztatott igazságnak lealacsonyi- 
tását jelentené megállapodások és emberek kö
zötti kompromisszumok tárgyában, ami árulást

jelentene, amellyel szemben a római egyház 
mindig ellenállt és a jövőben is ellenáll.

Ezzel szemben az egyház teljes mértékben 
és határozottan sikraszáll az evangélium tanítá
saiért, minthogy Krisztus tanítványai hitük igaz
ságában nem lehetnek egymás között különböző 
véleményen. Az enciklika ennél a passzusnál 
néhány példát sorol fel ama pontokra vonatko
zóan, amelyeket a protestantizmus tagad. Nem 
lehet különbséget tenni a dogmák között, mert 
valamennyiben hinni kell az isteni kinyilatkoz
tatás tekintélyénél fogva, még ha egyes dogmá
kat külön is tisztáztak és meghatároztak, amint 
ez például a római pápa elsőbbségének és 
csalhatatlanságának kérdésében történt (!!). Az 
enciklika megcáfolja az akatholikusok (a kath. 
egyháztól elszakadtak) különböző érveit, ame
lyeket az egység érdekében felhoznak és ki
mondja, hogy az egység máskép nem pártolható, 
mint azzal, hogy a disszidensek térjenek vissza 
a római egyházba, amely az egyedüli igaz egy
ház és az akatholikusok rendeljék alá magukat 
a római pápa kormányzásának.

Az enciklika végül annak az óhajtásnak ad 
kifejezést, bár jönne el minél hamarább az a 
nap, amelyen minden eltévedt gyermek vissza
tér Péter utódjának atyai szeretetéhez.

Elolvasván a pápai enciklikának a napilapok 
által közölt ezt a kivonatát, hadd tegyünk mi, el
tévedt eretnekek, egy pár kérdést hozzá. így azt 
szeretnénk tudni, hogy a pápa miért nem tér az 
egység érdekében maga is vissza, ahonnét egyháza 
kiszakadt: az orthodox egyházba ? Miért használja 
még mindig a latinok pogány főpapjának, a pon
tifex rnaximusnak a nevét? Miért hazudtolja meg 
a Krisztust, magát az ő helytartójának nevezvén, 
holott Jézus maga helyett soha helytartót nem 
rendelt? És ha azt szeretné a római pápa, hogy 
mi mind visszatérjünk a reformációkor okosan 
elhagyott útra, miért nem tér ő előbb vissza a 
Krisztus tiszta evangéliomához, hogy legyen egy 
pont, melynél találkozhatunk? Mert a Krisztus 
evangélioma az egyetlen fundamentum, melyen az 
egységet újra felépíthetjük. Mert nekünk nem a 
helytartó kell, hanem maga az Úr és nekünk nem 
a dogmákra, hanem az evangéliomra van szük
ségünk. Mi is komolyan felhívjuk hát a keresztyén 
egység érdekében a római pápát és az ő egyházát: 
térjen rá a tiszta evangélium ösvényeire, hogy 
együtt járhassunk és testvéri közösségben egye
sülhessünk.
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Kultnrházavatái Vá^on.
Nem az első, nem is az utolsó. És nem 

kevesebb, mint hat államtitkár, két miniszteri 
tanácsos, egy főispán és egy alispán vett részt 
az avatás ünnepén. Nekünk nem is volna semmi
féle megjegyzésünk a kulturházak avatására, ha 
nem volna kissé nagyon is feltűnő, hogy mindig 
csak a római egyház szolgálatára avatják ezeket 
az állami pénzen épült, vagy legalább is óriási 
állami hozzájárulással felépített kulturházakat.

Jogunk van hát, mert az állami pénzekben 
a mi adófilléreink is benne vannak, jogunk van 
hát megkérdezni, miért nem lehet nekünk, evan
gélikusoknak csak egyetlen kulturházat is felállí
tanunk? Miért nincs a mi számunkra sem pénz, 
sem államtitkár? Pedig azt mondják, hogy van 
egy államtitkár, akinek egyenesen az a hivatása, 
hogy a protestáns érdekek védelmére álljon. Nem 
tudná valaki megmondani, melyik minisztériumban 
található ez az államtitkár?

A  házi istentiszteletek.
i .

Kétségtelenül vannak még vidékek ma is 
Magyarországon, ahol még nem tűnt el egészen 
a házi istentiszteletek régi szép szokása. Időnként 
összeül a háznép, együtt énekel s meghallgatja az 
örök üzenetet, mely a szentírásban Íratott meg. De 
a vidéki lelkipásztorok ma már mindinkább keve
sebb házat tudnak megnevezni, ahol a régi szent 
könyv az első szoba asztalán van állandóan.

A nagyobb városokban, különösen a fővá
rosokban egészen eltűnt ez a régi szokás. Más 
idők, más erkölcsök, más emberek hatnak egy
másra és kiölnek a gondolkozásból, az életfelfo
gásból sok-sok olyan vonást, mely régente lénye
ges és jellemző volt. E világ dolgai, bajai, gondjai, 
élvezetei és divatjai egyenként hatalmukba kerítették 
a lelkeket s ami régen természetes és magától 
értetődő volt, az ma szégyenkeznivalóan avult és 
ócska megszokás, s viszont sok olyan dolog, me
lyet semmiért meg nem tettek volna, ma közön
séges és megszokott.

Akik a mai világ dolgait gondolkozva szem
lélik és következményeit is mérlegelik mindannak,

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kreisch- 
mann Nővérek. Bonbon és teasüte- 
ménykülönlegességek. Budapest. IV. kér., 
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főposlával szemben.)

ami szemük láttára történik, azok elszoruló szívvel 
és félve néznek a mai nemzedék jövőjébe. És nem 
abban látják a legnagyobb veszedelmet, amit a 
külvilági élet gyakorol hatásként a lelkekre, bár 
ez is állandó és komoly veszedelem, hanem abban, 
hogy ezzel szemben nem nyilatkozik meg védelem- 
szerűen az a családi otthon, az a szülői és testvéri 
együttes, az a becsületes tradíció, mely a világi 
élet rossz hatásaival szemben eddig ellensúlyozó 
szerepet töltött be.

Igazában állandó harcnak kellene folyni a 
családi életek conservativ (megőrző) jellege és az 
azon kívül való élet között, mely a modern jel
szavak sokaságával indul elsősorban a fiatal lelkek 
megnyeréséért. Akár anyagi tekintetben a családi 
élet által követelt takarékosságot és józanságot 
tekintjük a mai élet könnyelműségével és a pénzt 
könnyen dobáló ifjúsággal szemben, — akár a 
családi élet erkölcsös és szemérmes felfogását 
állítjuk szembe az élvezetvágy mohó és erkölcs- 
telenkedő kívánásával, — akár a családi élet ne
vére féltékeny és becsületére vigyázó felfogását 
nézzük az egyéni érvényesülés minden tisztességen 
átgázoló módszerével szemben, — minden tekin
tetben egymással ellentétesen szemben álló és egy
mással szemben megnyilvánuló erőtényezők harcát 
látjuk. A jövő évtizedeinek milyensége dől el azon 
a kérdésen: mennyire tudja teljesíteni a családi 
élet azt a hivatását, hogy conserválja, megőrizze a 
tisztességes erényeket a jövő nemzedékek élete 
számára ? a . S .

(Folytatjuk.)

Olvasóink figyelm ébe.
E héten olvasóink kiadóhivatalunk külön 

levelét kapják kézhez, melyben az a kérés fog
laltatik, hogy a levélhez csatolt postabefizetési 
lapon küldjék be előfizetésüket.

Egyházunk az egész országban páratlan 
áldozatkészséggel tartja fenn lapunkat s küldi 
azt pontosan hétről-hétre minden adófizető egy
háztagnak, hogy az egyházi élet minden ese
ményéről értesítse.

Elgyházank joggal kérheti tehát, 
hogy Ili vei méltányolj áh áldozatkészségét
és legyenek segítségére Isten országának építé
sében. E kis lap immár negyedik évfolyamába 
lépett és a kezdet nehézségein túl mindjobban 
megszolgálja olvasóinak szereletét és bizalmát 
s jelentősége az egyházi életben mind nagyobb. 
Támogassuk tehát jó szívvel! Küldje be min
denki az évi előfizetés 4 pengő összegét, — 
küldjenek a tehetősek adományt is, hogv a 
szegényeknek és betegeknek ingyen küldhessük 
ez évben is.
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1928. január 15-én :

H e l y
Óra

d é le lő tt
d é lu tá n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (magyar) n Rultkay Miklián Gyula
Deák-tér (magyar) 6 Sólyom Jenő
Fasor (ifjúsági) 10 Wiczián Dezső
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Rapos Viktor
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Véci-út 61. 10 Rimér Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Szűts Gábor

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Január 22-én a Deák-téri templomban Dr. Kirchknopf 

Gusztáv, a fasori templomban Gaudy László, a kőbányai 
templomban Hudák János prédikál.

Kelenföldi ev. egyházközségünk jan. 15-én 
(vasárnap) d. e. iktatja be az I. kér. Horthy 
Miklós-út 27. sz. alatt levő községi elemi iskola 
tornatermében hivatalába felügyelőjét: H e r r -  
m a n n  M i k s a  keresk. m. kir. minister urat, 
másodfelügyelőjét: R o c k  B é l a  urat, valamint 
tisztikarát és 60 tagból álló egyháztanácsát. A 
11 órakor kezdődő istentiszteletre s a fél 12 
órakor utána következő közgyűlésre egyházköz
ségünk minden tagját meghívjuk.

Halálozás. Klein Károly  földmívelésügyi 
minisztériumi segédhivatali igazgató e hó 1-én 
50 éves korában Budapesten elhunyt; egyhá
zunknak igen buzgó tagja volt.

A Deák-téri templom családi, hírei.
K eresztelés: Helfrich Henrik, Steinitz Éva Ju
lianna, Szikora Márton, Temlin János Ferenc, 
Czech Alajos József, Baranyai Sándor István, 
Somogyi András, Molec Sándor, Bóka Gábor, 
Belus József, Kacziha Ottó Ambrus, Hegyera 
Jenő Gusztáv, Jaksa Mihály András, Kristyán 
Ilona Mária, Einőder Edit Katalin, Szabó Mar
git Márta, Német Ferenc, Ehmann Irén, Magya- 
rossi Erzsébet, Graridtner Gyula, Szalay Paula 
Aranka Sarolta, Zelei Ilona Éva, Porkoláb Gi
zella Judit. E sketés : gyurgyókai Zilahi Miklós 
dr. rk.—Kenyeres Klára ev .; Brenndörfer Dá
niel Gyula ev.—Becker Etelka ev .; Steinwender 
Lajos Károly rk.—Buchberger Aranka ev .; 
Büki István rk.—Kaszner Ilona ev .; Molec 
Sándor ev.—Naszodeán Mária gk.; 25 éves

házasságukat megáldatták Dr. Votisky Antal és 
Szokoly Ilona. Polónyi Lajos ev.—Asztalos Ilona 
rk.; vitéz Raffay Béla ev.—Orphanidesz Gita 
ev .; Zalánfi Aladár ev.—Tanbinger Gizella ev .; 
Rajnák Ferenc rk.—Patonai Terézia ev .; Szent- 
iványi Béla ev.—Sáfár Margit ev. T em etés: 
Raidl Sándorné szül. Wollanka Ida (59 év), 
özv. Banai Józsefné (78 év), Mayerhöffer Ágost 
(74 év), Lupa Erzsébet (272 hó), B. Bohus Pálné 
(52 év), iglói Szontágh Donát (49 év), Zsigmondy 
Margit (27 év), Szedlacsek Ilona (4 hó), Zalai 
Jánosné sz. Douglas Ida (28 év), Klein Károly 
(50 év), Taus Sándor (51 év). A dom án yok: Sze
gényeknek : özv. Palugyay Gyuláné 20, N. N. 10, 
Szontágh Danika és Lacika 8, egy hittestvér 3, 
Kaszás Gáborné 2, N. N. 10, N. N. 100, Kiltz 
Jakab és Emonich testvérek 100, özv. P. T.-né 
10, Góby Ella 5, Hábor Antalné 10, özv. Pé- 
terffy Józsefné 2, Hamis Margit 5, N. N. 5, 
Dr. Blaskovich Andor 20, Patonai Teréz 5. 
Scholtz Andor 12, N. N. 10 pengőt. Szabad 
rendelkezésre Brenner Célia 4, Kölesi Anna 10 
pengőt. A Prot. Árvaháznak egy pár új fiúcipőt 
adott Fábry J. Drasny Józsefné szabad rendel
kezésre 5, N. N. szegényeknek 5, Dr. Blaskovich 
Andor szegényeknek 2Ö, Patonai Terézia szegé
nyeknek 5, Scholtz Andor szegényeknek 12, 
N. N. szegényeknek 10, Gohér Lászlóné szegé
nyeknek 10, N. N. szegényeknek 60, N. N. K. 
papnénak 40, N. N. szegényeknek 5, özv. Eifrid 
Nándorné szab. rend. 5, Hecht Miklós szab. 
rend. 10, N. N. az Ev. Szeretetházra 10, N. N. 
szegény diákoknak 10, Franyó János szegé
nyeknek 5, Pataky Antal egyházfenntartásra 10. 
N. N. egyházfenntartásra 4, Szalay Paula keresz- 
telőjekor nagyszülő a szegényeknek 20 pengőt.

Jazz-band a  templomban. Ezt a legújabb 
őrületet is a csehek produkálták. Burián, a cse
hek ismert zeneszerzője misét komponált jazz- 
zenekarra. Elő is adták Prága egyik templomá
ban. „Ezzel — írja a Zeitschrift für ev. Kirchen- 
musik — a cseheken keresztül még a templo
mokba is beszeretne vonulni a zenebohócok 
legízléstelenebb tingli-tanglija, az, amit még az 
éjjeli lokálokból is bottal kellene kiverni'1. . . . 
Mi hisszük, hogy a jazz-band-es templomi zene, 
mint zenei blaszfémia, megerősíti a kulturnem- 
zetekben véleményünket a cseh zenészekről.

„Énekeljetek Istennek!" címmel keresz
tyén családok és bibliai összejövetelek haszná
latára megjelent a „Fébé" Ev. Diakonissza Nő
egylet énekeskönyvének első kötete. Az énekes
könyvben egyházi énekeink ismert gyöngyein 
kívül 28 olyan új ének van, amely eddig ma
gyar nyelven ismeretlen volt. Köztük több Ger- 
hardt és Gerok-féle szöveg. Az énekgyűjtemény, 
mely 6 ivén, 96 oldalon ízléses kiállításban je 
lent meg, a szöveg mellett közli a dallam kottá
ját. Ára 1 '50 pengő, s megrendelhető a „Fébé" 
Evang. Diakonissza Anyaház Iratterjesztésében, 
Klotildliget. Pest megye címen. Budapesti áru
sítás „Fébé" Ev. Diakonissza Anyaházi Nyomda 
VII. Damjanich-utca 28 b szám.
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A „Fébé“ Evang. Diakonissza Nőegylet
vasárnaponként az egyet, egyház imatermében 
(Ullői-út 24. II. em.) tartani szokott evangélizáló 
összejöveteleinek kezdete ismét d. u. 5 (öt) órára 
helyeztetett át. Az összejöveteleken mindenkit 
szeretettel lát az Egyesület Vezetősége.

Az angyalföldi Luther-Szövetség zsúfo
lásig megtelt tornateremben tartotta meg szere- 
tetvendégségét 8-án. Dr. Molnár Gyula táblabíró, 
a  Missziói Egyesület elnöke tartott előadást, 
rámutatva arra a felelősségteljes feladatra, mely 
e téren mindenkire vár önmagát, családját, egy
házát és hazáját illetőleg is, aki ,Jézus Krisztus 
hűséges tanítványa akar lenni. Ének- és ze'ne- 
számok, szavalatok gazdagították a gyülekezeti 
ének és ima keretében lefolyt ünnepélyt, mely
nek tiszta jövedelme a 110 pengőt meghaladja 
a templomalap javára. — Természetbeni ado
mányokkal járultak hozzá: Bakos Zsuzsika, 
Bikfalvy Miklósné, Brandstetter Ferencné, Fri- 
gyessy Jenőné, özv. Ferenczyné, Kazár Józsefné, 
Kovács Margit, Kis Istvánné, Mészáros Józsefné, 
Prenker Sándorné, Rimár Jenőné, Szikra Istvánné, 
Tóth Sándorné, Urbán Arnoldné, Zenovics Ka- 
rolin. Offertórium a misszió javára 10 pengő.

A kelenföldi evang. templom fölépítésé
hez 1927. évi december hó 27-től befolyt ado
mányok: Vorinszky József és neje gyűjtésében 
Féltén és Guilleaume Rt. 200, ifj. Pórszász La
jos 10, Simon Teréz 10, Mátéi Ottó 10, Thal 
Rudolf 10, Bortus Gyula 10, Vorinszky József 
10 és Vorinszky Józsefné 10, összesen 270 P. 
Stefezius Istvánné (harangalapra) 4, Dávid Im- 
réné 10, Tóth Andrásné 4, Nagy Imre 2, Gei- 
ger Irma 10, Huber Irén téglaszelvényekért 20, 
Schwendtner Mihályné perselygyűjtése 20'60, 
özv. Hagyó Károlyné 10, Juhacsek Nándor 10, 
Vásárhelyi Ernőné 10, Halápi Mártonná 5 P.

Azuglói ev« gyermekek karácsonyára ada
kozóknak ezúton is köszönetét mondunk s az 
adományokat s a gyűjtők neveit alább közöljük: 
Zuglói ev. misszió-kápolna nőegyesülete 4Ö'—, 
Farkas István 20'50, Philipp Kató 18 02, Sátory 
Zsuzsánna 17'—, Nagy Ákos 14'—, Bayer Mar
git 13‘70, Tihanyi Gizella 11'40, Máday László 
10'—, Wind László 8’56, Gróf Emil 8'20, 
Kubacska Etelka 7'50, Moravecz József 6'—. 
Visegrády Ella 6'—, Szabó Bandi 6'—, Baga- 
rusz István 5'30, Ferenczy Zoltán 5'20. Raulé 
Cornélia 5'12, Koreny Dénes 5‘—, Somogyi 
Jolán 5‘—, Heisler Bálint 5'—, Homolya Gizella 
4'50, Ruttkay Lenke 4'50, Klimó Mihály 4'49, 
Iliszi Adél 4’20, Kovács Márton 440, Mészáros 
József 4'06, Drahos István 4'05, Kozicz Tibor 
4'—, Lénért László 3‘90, Lévay Gábor 3'90,

Sáránszky István 3 80, Pastellák Irén 3‘50, Nika 
Károly 3‘50, Saigó Éva 3‘50, Raulé Rózsi 3'02, 
Agárdy Gizella 3'—, Kruniesz János 3'—, Rott- 
mann Olga 3'—, Német László 3'—, Bálint Imre 
3'—, Vicián István 3’—, Tücherer Edit 3'— , 
Bárok István 3'—, Benyó Géza 3'— , Somi Júlia 
2'94, Karai Margit 2'86, Bayer Irén 2'86, Schön- 
feld Károly 2'80, Várady István 2'70, Jakab 
István 2 64, Vajda Márta 2 60, Gyeskó Jenő 2'60, 
Király Ilona 2'56, Molnár István 2'50, Gajdosik 
Gabriella 2'50, Gaszt Margit 2'48, Reichart Lóránt 
2'43, Schuhmacher Anna 2'30, Rovnán Mária 
2'20, Kuhár Sándor 2'20, Piroska Mária 2'20, 
Sárközi Margit 244, Krizsán László 240 , Nemes 
Pál 2 03, Mellisch Sándor 2'—, Renner Béla 2'—, 
Siráky Ede 2'— , Sztaniszlau Aranka 2, Müller 
Konrád 1'90, Schlocár Ilona 1 '88, Lehoczky 
József 1'80, Császár Irén 1'80, Mracskó Irma 
1'80, Láng Lajos 1 '70, Gabnay László 1'70, 
Wojnár István 1'80, Kronstein Klári 1'60, Schul- 
ler Ilona 1'54, Horváth Éva 1 '50, Walger János 
1'40, Czirkelbak Rózsi 1'30, Takács János 1'30, 
Rózsa Sára 1 '20. Hevesi György 1‘20, Farkas 
Gizella 140, Varga Mária 140. Kenessey Ágnes 
140, Klementisz Sándor 140, Túrán Irma 1'04, 
Hortsák Izabella 1'— , Hudecz Katalin 1'—, 
Würsching István 1'— , Csontos Ilona 1'—, 
Umbach Henrik T—, Kiimák Ilona 1'—, Gróf 
László 1'—, Csontos Mária —'90, Rózsa Ida 
—'88, Horváth Ilona —‘85, Krákling Anna —‘80, 
Králik Etelka —'80, Weninger János —'74, Ko
vács Kálmán —'70, Lieszkovszky László —'70, 
Hajmár János —'60, Kiss Róza —'60, Fülöp 
Gyula —'54, Pfeiffer Sándor —'50, Krumpholz 
Dezső 50, Szabó Paula —'50, Illés Jolán —'40, 
Kossik József —'40, Pósch Sándor —‘37, Sós 
Róza —‘35, Koblitz János —'20, Valentyik 
János —'20 pengő. Összesen 410 55 pengő. — 
Természetbeni ajándékkal a gyűjtéshez járult: 
Kozicz István, Heisler Ottóné, Philipp Jenőné, 
Sátorz Józsefné, Horváth llus és Margit, Szilvay 
Margit, Pirnitzer Tiborné. G. L,

Evang. tanító correpetólóst vállal kisebb gyerme
keknél szerény díjazással, megegyezés szerint. Cime meg
tudható az Evang. Gazd. Hiv.-ban, IV., Deák-tér 4. I. 6.

Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szve- 
tenay-utca 8. 111. 16.
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Zoch Sámuel tót püspök halála. Zoch 
Sámuel, a megszállt felvidék nyugati részének 
ev. püspöke, cseh nemzetgyűlési képviselő jan.
3-án a pozsonyi egyetemi kórházban meghalt. 
Zoch püspök annakidején Rothermere lordhoz 
több szenvedélyes hangú nyílt levelet intézett, 
amelyben cáfolni igyekezett a lo.rd állításait és 
bizonyítékait. A lord igen erélyes hangon vála
szolt ezekre a nyílt levelekre és ez a levélváltás 
annakidején az egész világot foglalkoztatta. Az 
elhunyt püspök alig két héttel ezelőtt ünnepelte 
45-ik születésnapját. Közvetlenül az ünnepség 
után Modor községből, ahol lelkészkedett, be
vitték a pozsonyi egyetemi kórházba, ahol sú
lyos tüdő- és mellhártya gyulladásban, amely
hez fehérvérűség is járult, kedden éjjel meghalt.

Esküvő. Broschkó Gusztáv Adolf esperes 
leánya, Márta, január 14-én, szombaton 3A 7 
órakor tartja esküvőjét a Deák-téri templomban 
Dr. Gloetzer László székesfővárosi tanácsi fogal
mazóval. Lapunk nevében is örömmel és Isten 
áldásának kívánásával üdvözöljük az öröm
szülőket és az ifjú párt.

Énekkari közgyűlés. A fasori énekkar 
alakuló közgyűlését jan. 15-én, vasárnap déli 
12 órakor tartja a fasori gimn. épületében. Úgy 
az énekkar rendes tagjait, valamint az érdek
lődőket ez úton is meghívjuk. Pártoló tagok 
jelentkezését a közgyűlésen is elfogadjuk.

Adományok a fasori lelkészi körben. 
Egyházfenntartásra Trenka Tamásné 6, özvegy 
Nagy Istvánná 10, Vámosi Vilma 3 P. Szegé
nyeknek Harkányi János 5, Szilassy Pálné 10, 
Névtelen 5, Major_ Margit 5, Kálix Viktor 10, 
Machalek Sándor 5, Arany Imréné 20, Dr. Tin- 
schmidt Emil 10, Tinschmidt Emil 10 P. Leg
öregebb szegénynek Szakái Mihályné 3 P. Pro
testáns árvaháznak Janécz nővérek 50 P. Kálix 
Viktor a kelenföldi és óbudai templomépitésre 
10— 10 P. Beckói Biró Gyula édes atyja emlé
kére 1000 P-t és pedig szegényeknek 500, kór
házi iratterjesztésre 150, kórházi betegeknek 100, 
fasori énekkarnak 100, fasori szövetségnek 50, 
Családi Lapnak 100 P. Ö zv. Góbi Imréné sze
gényeknek 10, Családi Lapnak 5 P. Bakony- 
szombathelyi ev. egyház az angyalföldi tem
plomra 10 P-t adományozott.

A budapesti ev. Leányegyesület január 
és február hónapban előadássorozatot rendez, 
melyet január 13-án kezdett meg vallásos estély- 
Iyel, melyen D. Kovács Sándor egyet, tanár volt 
az előadó. Január 15-én d. u. 6 órakor műsoros 
tea-est; jan. 18-án d. u. Vs7-kor egészségügyi 
előadás filmbemutatóval, előadó Dr. Batiz Dé
nes. Január 20-án d. u. 6 órakor vallásos-est, 
előadó Dr. Scholtz Oszkár. Az előadások és 
estélyek helye a Deák-téri díszterem. Belépti
díj nincs.

Antal Géza püspök előadása a Bethlen 
Gábor Szövetségben. A magyarországi protes
tánsok társadalmi szervezete, a Bethlen Gábor 
Szövetség, előadássorozatot indított, melyben a 
nemzeti egység kérdéseit kívánja megtárgyalni. 
Kedden este Antal Géza a dunántúli egyház- 
kerület püspöke tartott előadást „A világprotes- 
tántizmus egysége, mint a nemzeti egység táma- 
sza“ címmel. A püspök a protestántizmus közös 
vonásait vázolta. Végeredményben minden pro
testáns egyház a Bibliára vezeti vissza létét, 
mint a hit és valláserkölcsi élet szabályozójára. 
Az egyházi külső egység helyett így jön létre 
az a magasabb szellemi egység, amely a pro
testáns egyházakat átfogja. Ez a szellemi egység 
megnyilatkozik úgy hittani, mint liturgiális téren, 
de az egyház szervezetében és alkotmányában 
is, amely majdnem kivétel nélkül zsinat-presbi
teri. így következik a világprotestántizmus egy
ségéből az a tény, — végezte előadását Antal 
Géza dr. — hogy támaszul szolgálnak annak 
az ideális egységnek, amely bennünket elsza
kított, testvéreinkkel összeköt. A püspök beszé
dét többször szakította félbe a közönség tapsa, 
végül pedig megéljenezték az illusztris előadót. 
A következő előadást két hét múlva, január 
24 én, Kaas Albert báró dr. egyetemi tanár 
„Individuális és szociális elemek a protestán- 
tizmusban“ címmel és Bencs Zoltán dr. minisz
teri titkár „A nemzeti egység és az osztályharc 
elmélete" címmel tartja.

Orosháza statisztikája. Orosháza 23.000 
lakosából evangélikus 16.000. — Az elmúlt év 
egyházi statisztikája a következő: keresztelés 
355, házasságkötés 183, melyből tiszta evang. 
vallású pár 136, vegyes 47, melyek közül ja 
vunkra adott reverzálist 35, temetés 262, kon
firmálás 243. Betért 25, kitért 7. Úrvacsorával 
élt 1617.
............... ...............1...""... .... ...........

Hittestvérek figyelmébe! Két valódi festmény szé
les aranyrámáb n, „Krapka“-fé!e, nagyon olcsón eladó. 
Megtekinthető : ‘V., Deák-tér 4. I. 6. Ev. Gazé. hivatalban.

Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb 
ízlésnek megfelelően s olcson óhajtom a hölgvekel ki
szolgálni. Híttestvereink szives támogatását k ri özvegy 
Péceli Lajosné Budapest. VI.. Nagymező-utca 66.

Gyorsan és jutányosán tanítok minden táncot la
kásomon Telefon Józ-ef : 303—86.

Elfoglalt anyák figyelmébe ! Német játsz délelőttök 
6 éven aluli gyermekek részére. Délelőtt 9—1-ig: kéz
ügyesség gyakorlása, torna, játszva német tanulás, séta.. 
Leggondosabb felügyelet. Jelentkezni lehet délelőtt Aradi- 
utca 62. 111. 1. sz. alatt. Hittestvéreknek kedvezmény.
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.Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: Fekeie Géza.
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