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Pesthy P ál dr., a bányai 
evangélikus egyházkerület 

felügyelője.
A bányai evang. egyházkerület felügyelője, 

Dr. Zsigmondy Jenő a múlt év október hó 11-én 
tartott kerületi közgyűlésen előrehaladott korára 
való tekintettel e díszes méltóságáról lemondott. 
Lemondása után két héttel könnyebb meghűlés
ből fejlődött tüdőgyulladás következtében 80-ik 
életévében elhunyt. A megüresedett kerületi fel
ügyelői méltóság betöltésére nézve csakhamar 
megindult a választási mozgalom s az egyház- 
községek Pesthy Pál dr. és báró Kaas Albert 
körül csoportosultak. Egyházi alkotmányunk 
szerint az egyes egyházközségek közgyűlései 
többségének akaratnyilvánítása képezi az illető 
egyházközség szavazatát s mivel ezeket a sza
vazatokat erre a célra kiküldött bizottság szám
lálja össze és mérlegeli meg — a választás 
eredménye csak február 6-án vált köztudomássá, 
mikor a bizottság a végeredményt nyilvános
ságra hozta. A bizottság megállapítása szerint 
beadatolt 186 szavazat, melyből érvényesnek 
elismertetett 180 szvazat, ezek közül 110 sza
vazatot kapott dr. Pesthy Pál, ny. igazságügy
miniszter, 68 szavazatot báró Kaas Albert, 
egyetemi tanár, 2 szavazatot iglói Szontagh 
Antal miniszteri tanácsos, így tehát Pesthy Pál 
dr., a szavazatoknak közel kétharmadával a 
bányai egyházkerület megválasztott felügyelője 
lett. Dr. Raffay Sándor püspök május 14. és 15. 
napjára hívott össze egyházkerületi rendkívüli 
közgyűlést, mely Pesthy Pált beiktatja egy- 
házvezéri méltóságába.

Pesthy Pál született 1873-ban Uzdborjádon, 
Tolnamegyében, hol atyja földbirtokos volt. 
Középiskoláit a bonyhádi és Selmecbányái 
evang. főgimnáziumokban végezte, hol csak 
megerősödött a szülői otthonból lelkében ma
gával vitt hithűség és istenfélelem. Jogi tanul
mányait a budapesti és berlini egyetemeken 
végezte, nagyobb tanulmányutat tett Német
országban, Dániában és Olaszországban. 1897- 
ben kezdette meg a magyar állam szolgálatát 
az igazságszolgáltatás terén s 25 esztendeig 
munkálkodott fáradhatatlanul e téren. 1914'ben 
a szekszárdi kir. törvényszék elnöke lett s 1922- 
ben kezdette meg tulajdonképeni politikai 
pályáját, mikor a gyönki választókerület a 
Keresztyén Kisgazda és Földmíves és Polgári 
Párt programmjával a nemzetgyűlésbe küldötte. 
Nagy tehetségei, kiváló jellemtulajdonságai, 
rendkivül vonzó hatású és megnyerő egyéni
sége azonnal kiemelték őt képviselőtársai közül, 
a nemzetgyűlés alelnöknek választotta, két évvel 
később pedig igazságügyminiszter lett, szokat
lanul rövid idő alatt érve a legmagasabb és 
legfelelősségteljesebb pozíciók egyikét. Mint 
miniszter csaknem öt teljes éven át szolgálta 
hazánkat s nagyjelentőségű törvényalkotásoknak 
egész sora fűződik az ő nevéhez. Nyugalomba-

vonulásakor azonban csak munkakört cserélt, 
mert elvállalta a földbirtokreform pénzügyi lebo
nyolításának vezetését és elnöke lett az egységes 
pártnak.

Egyházi életünkben is ilyen gyorsan nyert 
el egymásután különböző tisztségeket. Kezdettől 
részt vett evang. egyházunk életében, mert 
mindig hűségesen vallott és megtartott elve volt 
az, hogy semmi szolgálatot soha meg nem 
tagadott egyházától, amelyre az kérte. A bony
hádi evang. gimnáziumnak nagy szeretettel volt 
felügyelője, majd elvállalta a szarvasi egyház- 
község felügyelőségét. Jellemző reá nézve, hogy 
aktív minisztersége idején nem egyszer időt 
tudott, mert időt akart szakítani arra, hogy 
egy-egy fontosabb egyházi gyűlésre elmenjen 
Szarvasra s mint egyházközségi felügyelő át
segítsen valamilyen akadályon egy-egy jó ügyet. 
A bányakerületi gyámintézet csakhamar észre
vette ezt a szíves munkakészséget és sietett őt 
világi elnökévé választani, mely már magas 
egyházi tisztséget jelentett. A békési egyház
megye egyhangúlag választotta őt egyházmegyei 
felügyelőjévé, de már ezt megelőzőleg reá esett 
egyik legnagyobb és legismertebb szeretetintéz- 
ményünk: az Országos Protestáns Árvaegylet 
választása is az elnöki tisztséggel. Most azután 
a bányai evang. egyházkerület országos jelen
tőségű méltóságba emeli őt egyházi szempont
ból is, mikor kerületi felügyelőjének beiktatja.

Benne a bányai egyházkerület mindenek
előtt evangéliumi hithűségben és egyházszere- 
tetben gazdag lelket állít vezérei élére. Ebben 
a mai korban, amikor még az egyház szolgá
lata terén is mindjobban ritkaság az igazán 
önzetlen fáradozás és buzgólkodás, öröm az 
új egyházkerületi felügyelő egész egyéniségének 
jellemző tulajdonságát két kiváltképen evangé
liumi erényben találni meg s ez a kettő: az 
áldozatkészség és az önzetlenség. Birói műkö
dése és miniszteri munkássága éppen úgy, 
mint egyházi tevékenysége az önmegtagadásig 
menő munkakészséget és a vállalt feladatoknak 
legkomolyabb teljesítését bizonyítja. Kétszer 
voltam magam tanúja annak, hogy az Országos 
Protestáns Árvaegylet karácsónyfagyujtásának 
órájában, december 24-én délután, mikor min
denki saját családjának melegét és boldogságát 
élvezte, mikor 2—3 választmányi tag jelent 
meg, ő a kegyelmes asszonnyal együtt elsőnek 
jött s végig ott maradt, hogy minden árvának 
juttasson egy-egy meleg szót. Magam tanús
kodom arról, hogy kisembereknek, akik őt nem 
ismerték, akiktől a politikus semmit sem vár
hatott, minden kérését meghallgatta, ügyes-bajos 
dolgaiknak utánajárt, igazán örült, ha segíthetett. 
Egy lakatossegéd jött egyszer hozzám, közben
járásért, hogy Pesthy Pál igazságügyminisztertől 
ajánlólevelet kapjon egy nagy vállalathoz. ígé
retet kapott, hogy az ajánlás meg fog történni. 
Két hét múlva sürgősen kérik tőlem a kérel
mező címét, mert az alkalmazás megvan, de 
lakáscím nem volt az ügyre vonatkozó jegy
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zetek között, Sajnos, a cím nem volt meg nálam 
sem. Három hónap múlva a mindenfelé keresett 
lakatossegéd ismét megjelent irodámban, kér
dezősködni, hogy nem kaptam-e értesítést a 
minisztériumtól. Az állást időközben betöltötték, 
de Pesthy Pál újból kezébe Vette az ügyet, 
újból alkalmazást szerzett neki s ez a fiatal
ember rr.a is kenyérkereső munkában van. Sok 
pélcá: lehetne mondani még ezenfelül arra, 
hogy —.ennyi megértés, jóság, szívesség, szeretet 
van benne mások apró-cseprő bajai és kérései 
iránt, de mindenkit teljesen lefegyverző, nem- 
;? = k az egész ország, hanem még a külföld 
előtt is feltűnést keltő cselekedete az volt, mikor 
a földreform pénzügyi lebonyolítására alakult 
szövetkezet igazgatóságáért felajánlott hatalmas 
tiszteletdíjról, évi 36.000 pengőről lemondott.?

Minden politikusnak vannak ellenfelei a 
politikában s az eszméket képviselő férfiak 
csak küzdjenek egymással igazságaikért. Mind
addig, míg a küzdelmet egymást megbecsülve 
vívják, annak minden jó ügy csak hasznát lát
hatja. Pesthy Pálról mindenki, még ellenfelei 
is, kivétel nélkül elismerik teljes puritánságát, 
úri gondolkozását, férfias egyenességét. Olyan 
tulajdonságok ezek, melyek minden pályán 
dísze és erényei a férfiúnak, de az egyházi 
életben a közbecsülésnek elengedhetetlen fel
tételei. Mink megvagyunk győződve arról, hogy 
ezek a tulajdonságok az új kerületi felügyelő 
személyén át javára és dicsőségére lesznek 
egyházkerületünknek és magyarhoni egyetemes 
egyházunknak is.

Pesthy Pál eddig is sok-sok szeretetet, 
ragaszkodást és tiszteletet nyert egyházunktól, 
hiszen ez az egyetlen, amivel egyházvezéreink
nek fizethetünk. Neki bizonyára az az egyetlen
egy keserű emléke van egyházával való vonat
kozásában, hogy nem tudta megakadályozni 
felsőházi képviseletünk trianoni megcsonkítá
sát. De ez éppen olyan fájdalmas átmenet 
mindnyájunknak, mint minden, ami Trianonnal 
összefügg. Bizton reméljük, hogy a bányakerü
leti új felügyelő a délen és az északon elveszí
tett részekkel s köztük a bányavárosokkal újra 
e gésszé lett egyházkerületet sok alkotással és ered- 
— ér.nyel fogja gazdagítani. Isten áldása kísérje 

■ ;r:!en  és áldozatkész fáradozásait. Kemény L.

Az egyesületi élet ápolása.
Az évijelentés harmadik része.)

Az egyesületi élet terén minden lelkészi- 
" évpen is serény munka folyt. Külö- 

- : — kodás tekintetében kellett az 
elmúlt télen minden egyesületnek fokozott fáradt
ságot és mu-.-iá: kifejteni. Itt kell jóleső hálá
val megemlítenünk, hogy híveink áldozatkész
sége mellett a Székesfőváros támogatását is 
örömmel éreztük, egyesületeink részére meg
szavazott segélyekben, melyek nélkül megnöve

kedett feladataikat teljesíteni aligha tudták volna. 
A Deák-téri lelkészi-körben a Luther-szövetség, 
a leényegylet, a cserkészcsapat, a konfirman
dus egyesület, a Tabitha, az egyetemi Luther- 
szövetség és a Lutheránia énekkar munkálko
dott. Estélyeit, böjti és adventi estéit, jótékony
ságait, egyházi életünkben való tevékenykedé
seiket mindanyian ismerjük és hálásan tapasz
taljuk. A Luther-szövetség gyámolító szakosz
tálya, valamint a Tabitha áldásos munkájában 
D. Raffay Sándor püspök nemeslelkű hitvese 
jár legelői, anyagiakban, időben és fáradtság
ban a legtöbbet áldozva rászoruló testvéreink
ért, — de Láng Gizella, Lengváry Júlia önzet
len buzgólkodása is hálát és köszönetét érde
mel. A Lutheránia példás buzgósággal és fegyel
mezettséggel működik, melyért fáradhatatlan 
vezetőjének: v. Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusz
távnak és elnökének Dr. Böhm Dezsőnek kell 
igaz elismerésünket kifejezni.

A fasori lelkészi körben a Luther-szövet
ség, a nőegylet, az ifjúsági egylet, a gimná
ziumi cserkészcsapat és a fasori ev. énekkar 
végzi ugyanezt a munkát. Adventi és böjti 
estéi, jótékonykodásai ugyanolyan lélekből fa
kadnak, Itt Dr. Hittrich Ödön és neje, Kemény 
Lajosné, valamint Oppel Imre, az énekkar veze
tője fáradoznak. Ez évben végre megvalósúl 
az egyesületek régi vágya: a lelkészi hivatal
nak a Damjanich-utca 28/b alá való költözé
sével kapcsolatosan gyülekezeti termet is ka
punk egyházközségünk jóvoltából, melytől az 
egyesületi élet újabb eredményeit várják.

Az angyalföldi missziói körben Rimár Jenő 
megbízott lelkész vezetése alatt a Luther-szö
vetség ez évben is legfőbb céljának: a temp
lomépítésnek szentelte minden munkáját, de 
vasárnapi iskolák, biblia órák, ifjúsági kör, 
énekkar mind buzgón munkálkodott önképzés
ben is és szeretetmunkában is.

A X. kerületi lelkészkörben úgy a kőbá
nyai, mint a tisztviselőtelepi részen a Luther- 
szövetség, annak nőválasztmánya, valamint az 
ifjúsági énekkar tevékenykedett. Vallásos esté
lyek, szeretetvendégségek, ifjúsági versenyek 
egyrészt összegyűjtötték a híveket, másrészt 
gazdagították a templomépítési alapot. Biblia
órák egészítik ki a hívek lelki gondozásának 
munkáját.

A budapesti iparosképző protestáns egylet 
ez évi munkája is eredményesen folyt. A vallás
tanári testület mind nagyobb figyelemben részesíti 
az iparostanocoktatás bevezetése óta ezt a régi 
intézményt. Szuchovszky Gyula vallástanár veze
tése alatt estélyeik, előadásaik nagy közönség 
előtt folynak, dalkörök és sakkörök az egye
sületi életet különösen fellendítik. Előadói rend
szeresen továbbképző tanfolyamokat tartanak. 
Tanoncotthon ráépítése a különben meglévő 
épületre, óriási fontosságú volna nemcsak ennek 
az intézménynek, hanem az iparosképzés pro
testáns érdekeinek is.

(Folytatjuk.)
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Egyházunk fiúnevelő- 
intézete.

Egyházunk fiúnevelőintézete, a fasori gim
náziummal kapcsolatos Ev. Internátus két évi 
ideiglenes elhelyezés és működés után neve
zetes fordulóponthoz ér e tanév végén. A fenn
álló törvényes rendelkezések következtében két 
évi munkába került, míg az internátus épüle
téből a lakók kiköltözködtek s míg az épület 
átalakítása az iskolai célra befejeződhetett. 
Hála közös egyházunk áldozatkészségének, az 
intézet berendezése és felszerelése most már 
olyan, hogy a legkényesebb igényeket is kielé
gítheti és lehetővé teszi, hogy az intézet a nö
vendékek nevelésében a legmódszeresebb peda
gógiával járjon el és kitűzött célját elérhesse. 
A cél az, hogy amint gimnáziumunk az orszá
gos tanulmányi versenyek eredményei szerint 
elsőrangút produkál a tanításban, éppen úgy 
első legyen a nevelés terén a vele kapcsolatos 
internátus is.

Az intézet az internátusi épületnek a fa
sori villák kertjeire néző oldalát foglalja el. A 
földszinten van a növendékek ebédlője s a 
gazdasági helyiségek, az első emeleten a fogadó- 
és irodaszobák, az orvosi- és betegszobák, a 
második emeleten a növendékek dolgozószobái, 
a zeneszobák s a nagy munka- és játszóterem, 
a harmadik emeleten, a hálószobák, a fürdő
terem s mosdók. A helyiségek kényelmesek, 
tágasak és modernül berendezettek. A háló
szobák 8, 6, 4 ágyasak, a dolgozószobák 12, 
6, 4 munkaasztallal vannak felszerelve. Minden 
18—20 növendék egy nevelőtanár felügyelete 
alatt családot alkot, melynek megvannak a 
maga tisztviselői, kik a család jólétéről gon
doskodnak. Az intézetnek van saját fogorvosi 
rendelője, fa- és fémmegmunkáló műhelye, 
fejlődőben lévő ének- és zenekara, stb. Az 
egész berendezés és felszerelés s a kialakuló 
élet — és tanulmányi rend mind azt célozza, 
hogy az intézetben folyó nevelői munka minél 
sokoldalúbb, a protestáns nevelési elveknek 
megfelelően minél egyénibb legyen s ev. egy
házunk számára olyan férfiakat neveljen, kik 
az iskolai képzettség mellett sokoldalú társa
dalmi műveltségben az átlagon felülemelked

nek s alkalmasak arra, hogy majdan egyházi 
és nemzeti közéletünkben helyet foglalva pó
tolják azokat a nagy egyéniségeket, kik a ma 
közéletében számarányunkon felül jelentik az 
evangélikus kultúra kiterjedt voltát.

Az intézet sokoldalú nevelői munkájának 
betöltését nagyon megkönnyíti az, hogy a fő
város kultúrális és közéleti kincseit a nevelés 
céljára bőségesen felhasználhatja. A növendé
kek szabad idejükben látogatják a múzeumo
kat, látogatói a színházak megfelelő műsor
darabjainak, a praktikus zenetanulááon kívül 
járnak hangversenyekre, hogy műveltségük a 
művészetek élvezésében és ismeretében, látó
körük tágulásában, Ízlésük nemesedésében meg 
kapja azt az emelkedett színvonalat, amit jö
vendő hivatásuk megkíván. Ebből a szempont
ból nagy súlyt vet az intézet a nyelvtanulásra, 
hiszen ev. közéletünk a külföldi hittestvérek
kel való kapcsolatban egyre kevésbbé nélkü
lözheti a művelt nyelveken beszélő vezető
embereket. Ezért társalognak az intézet növen
dékei mindennap mindnyájan német nyelven 
s ezért fogja be az intézet.a nagyobbakat egy 
második idegen nyelv, az angol vagy francia 
nyelv tanulására. Teszi pedig ezt úgy, hogy a 
nyelvtanulás tisztán az élet praktikus igényeit 
szolgálja s az iskola követelményeit a szellemi 
képzés terén ne fokozza, hanem inkább köny- 
nyítse. Hogy növendékeit a szellemi elfáradás
tól megóvja s klasszikus tanulmányaik mellett 
is megtartsa őket a reális élet ismeretében is, 
meghonosítja az ú. n. műhelynevelést. A nö
vendékek az intézet műhelyében megismerhe
tik az anyagi világ szépségeit is és megszok- 
hatják annak megbecsülését. Fúrhatnak, farag
hatnak s alkotókedvüket kiélhetik.

De finomult Ízlés, magas szellemi kép
zettség, sokoldalú általános műveltség még nem 
jelent ép és egészséges lelket. Ép és egészsé- 

jges csak az a lélek, amelyet szigorú erkölcsi 
elvek és eszmények táplálnak: a vallásosság 
és hazafiság eszményei. Ám ezek is csak akkor 
élhetnek elevenen a lélekben, ha ép testben 
lakoznak és fejlődhetnek. Ezért tekinti az inté
zet feladatának azt, hogy berendezésében és 
életrendjében az egészséges testi fejlődésnek 
minden tényezőjét bőségesen bocsássa a nö
vendékek részére a régi arany-szabály szerint: 
lux, aér, aqua, motus. Mindennap IV2—2 órát 
töltenek a szabadban, ősszel és tavasszal a 
tenniszt, télen a városligeti műjég-pályán a kor
csolyázást, ezt a két, szép és egészséges, dur
vaságot, erőszakot nem ismerő sportot űzik. 
Hetenként 2—3 órát tölthetnek az intézet fürdő-
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termében s dúskálhatnak a vízben. Hozzájárul 
ehhez a táplálkozásban olyan ételrend, melyet 
nem szűkre szabott anyagi lehetőség s régi 
internátusi receptek szabnak meg, hanem az 
ifjú szervezetnek orvostól megállapított sokféle 
szükséglete.

Nagyon örülnénk, ha egyháztagjaink közül 
minél többen megismernék fiatal intézetünket 
s az abban folyó s éppen kifejlődő, sokoldalú 
nevelőmunkát. Különösen szükség volna arra, 
hogy megismerjék intézetünket azok az ev. 
családok, kik gyermekeiket mostanáig idegen 
légkörben, idegen szellem hatása alatt nevel
tetik. Ha van valami félteni valója az ev. csa
ládnak és az egyháznak, az az ifjúság. Ennek 
ev. szellemben, de a kor színvonalán való 
nevelése ránk nézve még inkább életkérdés, 
mint más egyházaknak. Az az internátusi bi
zottság, amit az egyházi képviselőtestület az 
internátus felügyeletére kiküldött, biztosítja, 
hogy az intézet el is fogja érni célját és be
fogja tölteni hivatását. Nevelni fog olyan ifjú
ságot, melynek szívében ev. hit és érzés lük
tet s ez kormányozza a tiszta és világos értel
met és egészséges testet. Van az intézetnek 
illusztrált Tájékoztatója, melyet az intézet efo- 
rusa készséggel megküld minden érdeklődő 
hittestvérnek és szülőnek. (Budapest, VII., Dam- 
janich-u. 28/b.)

H Í R E  k .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. május 19-én:

H e l y
Óra

d é le lő t t
d é lu t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n D. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar) 6 Virág Jenő
Fasor (ifjúsági) — —

Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) 5 Broschko G. A.
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Dr. Szuchovszky Lajos
Üllői-út 24. 10 Drenyovszky János
Véci-út 61. 10 Rimár Jenő
Abonyi-u. 21. 11 Gombos Lajos
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7 . 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Dr. Kovács Sándor

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál. 
Május hó 26-én a Deák-téri templomban dr. vitéz 

Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Kés- 
márszky Lajos, a kőbányai templomban Majba Vilmos 
prédikál.

Százhuszadik évforduló a Deák-téri tem
plomban. Pünkösd első ünnepén van a Deák
téri templom felavatásának 120-ik évfordulója. 
E kettős nagy ünnepnapon D. Raffay Sándor 
püspök mondja az ünnepi beszédet, melyet 
rádió is továbbít.

Úrvacsoraosztás. Pünkösd mindkét ün
nepén istentiszteleti helyeinken a délelőtti isten
tiszteleteken úrvacsoraosztás is van.

Pünkösdhétfői istentiszteleti beosztás.
Pünkösd második napján a Deák-téri templom
ban D. Raffay Sándor püspök, a fasoriban 
Dr. Gaudy László, a kőbányaiban Hudák János, 
a Simor-utcában Papp Ferenc, a Gyarmat-utcá
ban Johnson Gisle, a Váci-út 61. sz. a. Rimár 
Jenő, az Üllői-úti imaházban Késmárszky Lajos 
prédikál.

Konfirmáció a Deák-téri templomban. Ez
évben a konfirmációi ünnepély a Deák-téri 
templomban pünkösd hétfőjén, május hó 20-án 
a délelőtt 11 órakor kezdődő istentiszteletben 
lesz. A konfirmációi ünnepélyes istentiszteletet 
Dr. Raffay Sándor püspök végzi. A konfirmá
ciói vizsga 18-án, szombaton d. u. 4 órakor 
lesz a Deák-téri iskolák dísztermében.

A kőbányai templomépítés ügye újabb 
lépéssel jutott előbbre. Május 8-án a kiküldött 
bizottság a pályázatra beérkezett terveket fel
bontotta s műszaki bírálatra Lux Kálmán mű
egyetemi tanárnak átadta. A bizottság véleménye 
szerint igen szép tervpályázatok érkeztek be s 
bizonnyal lesz közöttük elfogadható és meg
valósítható is.

Konfirmáció a fasori templomban. Ál
dozó csütörtökön d. e. V2 IO órakor az angyal
földi növendékek konfirmációja volt a fasori 
templomban, mikor is 36 növendéket Rimár 
Jenő megbízott lelkész vett fel az egyházköz
ség felnőtt tagjai közé. Utána, pont 11 órakor 
a fasori növendékek következtek, akiket, össze
sen 106 növendéket Kemény Lajos lelkész 
vezetett be a teljesen a megtelt templomba. A 
növendékek konfirmációs imádságát Kachel- 
mann Márta mondotta el, a gyülekezetbe való 
felvétel kérését és a hűség-fogadalmat, Lehr 
András, az apostoli hitvallást Kemény Péter. 
A bensőséges, szép és ünnepélyes istentiszte
let mély hatást tett a gyermekekre és felnőt
tekre egyaránt. Május 12-én, vasárnap d. u. 
5 órára az ifjúsági Luther kör hívta vendégül 
ismerkedő teára a megkonfirmáltakat, akik 
majdnem mindnyájan meg is jelentek. Rögtön
zött műsorban Kemény Lajos lelkész bevezető 
szavai után Horváth Ilonka, Kovács Ilona,
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Péch Piroska és Zacher László szórakoztatták 
a vendégeket, akik azután kedélyes társas
játékkal szórakoztak. A Luther-szövetség részé
ről Dr. Hittrich Ödön, a Nőegylet részéről 
Dr. Hittrich Ödönné jelentek meg.

A Tabitha nőegylet, melynek áldásos 
munkája közismert híveink előtt, május hó 8-án 
tartotta évi rendes közgyűlését Láng Gizella 
elnöklete alatt.

A fasori ev. énekkar május 26-án, vasár
nap déli 12 órakor tartja évi rendes közgyűlé
sét a Damjanich-u. gyülekezeti teremben.

Az Országos Prot. Iparosképző egyesü
let május 12-én tartotta évi rendes közgyűlését 
Alföldi-utcai székházában Hajts Jakab elnök
lete alatt. D. Raffay Sándor püspök képvisele
tében Kemény Lajos igazgató-lelkész üdvö
zölte a közgyűlést, mely az évi jelentés és 
számadások tudomásul vétete után kiosztotta 
az évi jutalmakat. Pénzjutalmat kaptak: Giesz 
János, Markó Lipót és Vogel Jenő, dicsérő és 
elismerő oklevelet Bindinger István, Elek Pál 
és Juhász Károly.

Az angyalföldi Luther-szövetség e hó
5-én szeretetvendégségét gazdag műsor és a 
hívek élénk érdeklődése mellett tartotta meg. 
Mikolik Kálmán polg. isk igazgató „Rogate“ 
címen tartott lebilincselő közvetlenséggel elő
adást. Bauer József a bukovinei missziói házat t 
ismertette. Lindtner Attila finn énekeivel, Gulyás^4 
Jucika korái énekével, Kecskés László és Groszj 
István W éber: Valcerconcert és Karomioben c. 
duó ill. solo, Barth Imre és Blum József: Norma 
Nyitánya c. durral, Váczi Zsuzsika és Mészáros 
Mancika szavalataikkal gyönvörködtették a kö
zönséget. Nagy hatást váltott ki az a párbeszéd, 
melyet Kazár Gizella, Bikfalvy Erzsébet, Végh 
Emma, Gécs Vilmos, Varga Károlv, Halmai 
Lajos, Kovács Károly adtak elő. Rimár Jenő 
bibliamagyarázata és imája zárta be az estélyt, 
melynek tiszta jövedelme 130 pengővel gyara
pította a templomalapot. Felülfizettek: Váradi 
Gyuléné 2 P. Frigyesi Jenőné 2 P, Urbán Ar- 
noldné 5 P, Kovács Istvánné 10 P, Lázár Ernő 
10 P. Természetbeni adományokat adtak: Bar- 
tos Károlyné, Bikfalvy Miklósné, Brandstetter 
Ferencné, Friedrich Jakabné. Kazár Józsefné, 
Kiss Istvánné, Mészáros Józsefné, Prenker 
Sándorné, Rimár Jenő, Szluka Ferencné, Tóth 
Sándorné, Varga Ferencné, Végh Józsefné, Ze- 
novicz Karolin. — Temolomalapra adakoztak: 
Trenka Tamásné 5 P, Zenovicz Karolin 50 P.

Dr. Kiss Ernő egyetemes orvostudor. Rendel d. u. 
2—4. IX. Lónyai-utca 25. fszt. 2. Szegényeknek ingyen. 
Telefon: aut. 862-26.

E LSŐ  M A G Y A R
Á lta láno s  B i z t  ©sít ó T á r s a s á g
issében Budapest, IV., Vigadó-tér 1. ísŝ bem
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet.

Az ev angélikus egyháznak 3 0  év éta 
szerződéses b i z t o s í t ó  t á r s a s á g a .

Fiókjai vannak az ország egész területén. 
Elfogad biztosításokat a következőkre :

E m b e r é le t  és  b a le s e t . — T f iz ,  j é g 1, üveg-, a u tó , g é p 
tö r é s . — B e tö r é s , p é n z tá r i  k ik ü ld ö t t  k ir a b lá s a . — 
S z á ll ítm á n y , ú t i  p o g g y á s z ,  é r t é k k ü ld e m é n y . — 

Á lla t  és szaTatosság.

<00CXXXXXXXXXXXXXXXXÍ

Gerstenengst
József orgonaépitő
Budapest, VI. Sziv-u. 14 
Bejárat: Kiss János uccán.
Új orgonák készítését, vala
mint átépítést, javítást, han
golást, homlokzatstpok készí
tését szakszerű és művészt 

kivitelben vállal a leg- 
jutányosabb árak 

mellett.

PÉTER JÁNOS =  vendéglője r-—~

Kellemes nyári és téli kiránduló hely.
Budapest, I. kér. Fehérvári-út 106. szám.

Z a u u b a n e r  F e r e n c  p A l J  D  L E  R  J Á t f  O S

Távirda-, telefon- és villámhárító építő 
intézet. — Hat. eng. villanyvilágítás és 

Alapíttatott 1872. erőátvitel. J e l . : Aut. 816-70
Budapest, V., Gróf Tisza István-u. 10.

Zongorák, pfaninók

Keresztyen cég.

vásárlásinál ajánljuk
Állami aafy aranyéremmel kitüntetett

GAÁL J.
zongoratermét
Fizetési k e d T t ia é s j .  — IS évi 
Jé táU A s. — B lj  tá l á n  e s e a s a g e lS s .

Budapest, VI„ Liszt Ferenc-tér 7.
(Zeneakadémiával tzemkcn. 

TsUfee; » l-» .
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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