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H ivogatás.
Lukács ev. XIV. 16—24.

erített asztalhoz, örömökhöz, 
baráti egyetértéshez, testvé
ries együttéléshez hívogatja 
Isten az embereket, azt akar
ja, hogy békességben, szere- 
tetben, egymásiránti jóindu
latban éljenek. Isten mindazt 
a magasztos és áldásteljes 

jóságot, amellyel az ő gyermekeinek életét nézi, 
úgy kínálgatja az embereknek, mint egy meg
terített asztalt, amely mellé csak oda kell tele
pedni és minden fáradtság s talán még minden 
rászolgálás nélkül is részesülhet benne, vendé- 
geskedhetik belőle az ember. Nemcsak egyszer, 
de többször is és többféleképen is hívogatja ide 
Isten az embereket és míg ember az emberrel 
szemben a legnagyobb sérelemnek tekintené a 
visszautasítást. Isten kegyelmének és szerzeté
nek megterített asztala állandóan készen várja 
az embereket, hogy megéhezetten és megszom- 
jazottan hozzá üljenek.

Bizony ezek azok az eledelek, amelyek
ről a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondotta: 
aki eszik ebből a kenyérből, semmiképen meg 
nem éhezik és meg nem szomjuhozik soha. 
Magasabbrendű életnek eledele és itala van 
ezen az asztalon. Magasabbrendű élettörvé
nyeket : megváltást, örökéletet, kegyelmet, Isten 
fiainak az életét ismerheti meg általuk az em
ber. Itt és talán csak itt tanulhatja meg igazán

azt, hogy minden kegyetlenség, minden igaz
ságtalanság, minden szeretetlenség és minden 
vétkezés a becsület ellen örökkévaló isteni 
törvényeket is megsért, nemcsak emberi szabá
lyokat. Itt megtanulhatja, hogy nemcsak emberi 
érdekek vannak az életben, hanem isteni érde
kek is, nemcsak a földi élet igényei szerint kell 
tekinteni körülményeinket és változásainkat, 
hanem ama magasabb mérték szerint, hogy a 
mi földi életünk jelent-e valamit e világnak 
Istentől megkívánt céljai és fejlődései számára. 
Bizony van jóság, van önfeláldozás, van mély 
és igaz szeretet, — de van bűnhődés és bűn
bánat, alázatosság és megtérés, jobbulás és 
keresztviselés is, melyekből ennek a magasabb
rendű életnek a boldogító érzései származnak.

Szegények, sánták, csonkabonkák és va
kok módjára járnak sokan földi éleiükben. 
Csodálatos isteni kegyelem, mely őket össze- 
hivogatja a terített asztalokhoz és azt akarja, 
hogy az ő vendégei legyenek, megismerjék őt, 
megelégíttessenek az ő kegyelméből s minden 
fogyatkozásaik mellett is az ő gyermekei lehes
senek. Megszégyenítő jóság ez, mely csendes 
szelídségével még a legmekacsabbat is legyőzi. 
Csak ne utasítsd el a meghívásokat, ne hasz
nálj ürügyeket és mentegetődzéseket, ülj az ő 
szeretetének gazdag asztalához, azután a többit 
bízzad reá és arra a kevéske jóra, ami benned 
is van, — nem fog elveszni életed . . ,
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E gyh á zu n k  népm ozgalom i 
és adom ányi adatai.
(Az évi jelentés ötödik és befejező része.)

Egyházunk népmozgalmi adatait a követ
kezőkben soroljuk e lő :

Keresztelés volt a Deák-téren: 177 fiú 173 
leány összesen 350, a fasorban : 93 fiú 84 leány 
összesen 177, a X. ker.-ben : 19 fiú 25 leány 
összesen 44. Végösszeg: 289 fiú 282 leány 
összesen 571.

Konfirmáltunk a Deák-téren: 80 fiút 120 
leányt összesen 200, a fasorban: 60 fiút 61 
leányt összesen 121, a X. ker.-ben: 25 fiút 22 
leányt összesen 47. Végösszeg: 165 fiú 203 
összesen 368.

Eskettünk a Deák-téren: 152 párt, ebből 
tiszta 24, vegyes 128, reverzális 45, a fasorban: 
108 párt, ebből tiszta 32, vegyes 76, reverzá
lis 38, a X. ker.-ben: 24 párt, ebből tiszta 2, 
vegyes 22, reverzális 7. Végösszeg: 284 pár, 
ebből tiszta 58, vegyes 226, reverzális 90.

Temetés volt a Deák-térről: 238, a fasor
bó l: 169, a X. ker.-ből: 43, összesen 450.

Betérés volt a Deák-téren: 42, a fasor
ban : 30, a X. ker.-ben : 4, még pedig róm. kath. 
37, izr. vallásról 30, egyéb 9, összesen 76.

Kitérés volt a Deák-téren: 26, a fasor
ban 14, a X. ker.-ben: 3, még pedig 29 róm. 
kath. egyh., 8 visszatért izr. vallásra, egyéb 6, 
összesen 43.

Úrvacsorát vettek a Deák-téren: 5605, a 
fasorban: 4008, a X. ker.-ben: 1460, összesen 
11,073 személy.

Itt említjük meg, hogy az elmúlt évben 
több hagyományt kaptunk. Néhai Petz Vilmos 
4 hold szőllőt Vámosújfaluban magyar egy
házunknak, Weigel Lajos pedig zugiói háza 
felerészének 3A-ét együttesen a pesti ev. egy
házaknak hagyományozta. Előbbi hagyomány 
értéke mintegy 15,000, utóbbié mintegy 1500 P, 
mindkét hagyatéki tárgyalás még folyamatban 
van. Reinl Mária úrhöígy édesanyja emlékére 
400 P tanulmányi ösztöndíj-alapítványt tett. Dr. 
Zsilinszky Mihály volt bányakerületi felügyelő 
a Budapesten felállítandó evangélikus egyete
mes egyházi templomra 1000 és a Székács
szoborra 500 békekoronát hagyományozott, mely
nek átvalorizálása azonban az egész hagyaték 
elértéktelenedése miatt nem lesz keresztülvihető. 
Lackner Fülöp volt újverbászi igazgató-tanító 
emlékére gyermekei a kórházi betegek úrvacso
rája számára egy ezüstözött kelyhet, Gőzön 
Mihály és neje pedig a fasori templomnak ér
tékes fehér oltár- és szószék-térítő készletet 
adományoztak. Jóltevőink emlékét és kegyessé
gét évi jelentésünkben is hálásan örökítjük meg.

Ha még örömmel állapítjuk meg azt, hogy 
cselekvényes egyháztagjaink száma a legújabb 
összeírás feldolgozása után az egyház elnök
ségének, a nyilvántartó hivatalnak és pénzbe
szedőink munkásságának eredményeképen a

a múlt évi 8500-ról 2700-al 10.200-ra emelke
dett, meg kell állapítanunk azt, hogy az egy
háztagok nyilvántartása céljából 4 évvel ezelőtt 
Hittig Lajos gondnok vezetése alatt megindított 
tervszerű munka elérte az egyáltalán elérhető 
maximumot, amennyiben a 35.000 lélekszám- 
nak egyharmadánál több, önálló keresetű, 
felnőtt egyháztag bizonyára nincs is egyház- 
községünkben. Kérjük a közgyűlést, fejezze ki 
köszönetét és teljes elismerését Hittig Lajos 
gondnoknak 4 éven át tartó munkája e sikeres 
befejezéséért és nagyjelentőségű eredményéért.

Fejezzük be egyházközségünk múlt évi 
életének megrajzolását azzal, hogy e kereteken 
belül minden egyházi munkás odaadással, lélek
kel és buzgósággal dolgozott. Nyugodtan állít
juk, hogy amit a rendelkezésre áHó erők sze
rint meg lehet tenni, igyekeztünk meg is csele
kedni. Hirdettük az igét, buzdítottunk a jóra, 
enyhítettük a szenvedést és a nyomorúságot, 
zörgettünk, fáradtunk és sokszor könyörögtünk 
szegényeinkért, munkanélküli, állásnélküli test
véreinkért, betegeinkért. Nem dicséretért mond
juk ezt, de tartozunk munkálkodóink köteles
ségteljesítését megállapítani és megköszönni.

De vessünk egy tekintetet a jövőre is. 
Két templomépítés, belmissziói feladatok, a sze
gényügy rendezése, a szeretetház újjáalkotása, 
a budapesti evang. egyházak közössége kiépí
tésének egyengetése, kániorkérdés megoldása 
a Deák-téren, a Deák-téri templom belső meg- 
nagyobbítása a karzatok átépítésével, támoga
tása minden munkának, mely az ifjúsággal az 
iskolán kívül is foglalkozik, szaporítása az isten
tiszteleteknek is, de ha lehetséges, az isten- 
tiszteleti helyeknek is, becsültetést, elismerést 
szerezni egyházunknak és az evangéliumi lélek
nek mindenben és mindenütt, — ime ezek a 
kötelességek és feladatok néznek reánk a leg
közelebbi jövőből. Magunk ereje elegendő-e 
erre abban a társadalmi, felekezetközi, állam 
és egyházközötti helyzetben, melyet megrajzol
tunk? Bizony a káté megjelenésének, a speyeri 
protestátiónak és a marburgi értekezletnek e 
jubileumi esztendejében munkára és küzde
lemre elszánt, kitartásra elhatározott lelkünket 
is az evangélium Ura elé emeljük s megtöltjük 
azt az ő áldott és hatalmas biztatásával: E 
világon nyomorúságotok lehet, de bízzatok, én 
meggyőztem a világot! Kemény' Lajos.
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K ülföldi hírek.
A p o r o s z  állami háztartás költségvetése a 

most folyó 1929. évre 8,266.700 Márkával több 
egyházi célokra szóló segélyt irányzott elő, mint 
az előző évben.

N é m e t o r s z á g b a n  az emberi életkor tar
tama az 1871. esztendőtől 1826-ig számítva átla
gos értékben a 35.58-ról 55.97 évre emelkedett. 
Akkor kell különösen nagyra értékelnünk ezt a 
kolosszális emelkedést, ha figyelembe vesszük, 
hogy a sociálhygéniának épúgy meg vannak az 
átkos ellenségei, mint más országokban. Úgylát
szik azonban, hogy ott eredményesebb a gyermek- 
halandóság, tüdővész és venereás betegségek elleni 
védekezés.

Az utóbbi években általános baj az, hogy 
t h e o l o g i a i  i n t é z e t e i n k e t  nagy számmal 
keresik fel olyan érettségizett ifjak, akik latin, 
görög nyelvi tanulás nélkül kezdenek hozzá fő
iskolai működésükhöz. Eléggé sínyli ezt az álla
potot soproni intézetünk is. Németország úgy pró
bálja áthidalni ezt a nehézséget, hogy Halléban 
(A/Saale) tanfolyamot állít fel e nyelvek megtaní
tására. Ebből bizonyosan kettős haszna lesz: na
gyon sok ifjú fogja felkeresni ezt az egyetemet, 
amelyet a régi időben magyar ifjak is olyan na
gyon kedveltek s másodszor a tanulmányi ered
mény értéke is nevekedni fog rövidesen.

Az O r o s z o r s z á g b a n  még megtűrt né
met felsőbb tagozatú iskolák tanrendjébe úgy avat
kozott bele a kormány s olyan rendtartást enge
délyezett, hogy karácsonyi és húsvéti szünidőt 
többé a növendékek nem élvezhetnek, azonkívül 
pedig a szünnapot Vasárnapról hétköznapra tették 
át, hogy az ifjúság a templomokat se látogathassa.

N e wy o r k  B a l t i m o r e  szállodájában egy 
kápolnát állítottak fel a Véghetetlennek ajánlva. 
Felekezeteken felül álló jellege van s a kápolna 
felirata: Jöjjetek én hozzám, mindannyian, kik 
megfáradtatok.

P á r i s b a n  egy új gyülekezet alakult Sou- 
iizmus névvel. E gyülekezet istentiszteleteinek fény
pontja az aranyterítővei borított oltár imádása, 
amelynek hat égő gyertyája a világvallásokat szim
bolizálja: A Bramanizmust, Buddhizmust, Zoroaster 
vallását, az Izlámot, a Keresztyénséget és az izrae
liták vallását. A hetedik gyertya a világ bölcseit 
dicsőíti, akik a világnak új igazságokat tanítanak 
és a nyolcadik gyertya symbolizálja az isteni 
világosságot. Az istentisztelet alatt mindenik em
lített vallás szent könyveiből olvasnak fel részle
teket. E gyülekezet tagjai a modern és előkelők 
köréből kerülnek ki s állítólag már nemcsak Páris
ban, hanem vidéken is vannak gyülekezeteik.

C a r m e n  P a d i n  nevét hosszú időn át 
meg fogja őrizni az egyháztörténelem. Ő volt az, 
aki Bibliaolvasása nyomán arról beszélt egyszer, 
hogy Jézusnak voltak testvérei. Ezért a nyilváno
san elkövetett bűnéért a spanyol (katholikus) tör
vények két évi börtönre ítélték őt. Büntetése meg
kezdése után a világ protestántizmusa akciót kez
dett szabadon bocsátására, amely a múlt hónap
ban sikerrel is járt s további büntetését elengedve, 
szabadlábra helyezték.

A p á p a  ö t v e n é v e s  p a p i  működésének 
évére szentévet rendeltek el, mely nagyon sok 
hívőt aggodalommal töltött el. Kérdést intéztek 
hivatalos körökhöz, hogy miért volt szükség erre 
a rendkívüli intézkedésre, amelyre az a hihetetlen 
válasz érkezett, hogy ezzel védekeznek azon pro
testáns veszély ellen, amely Rómát és Itáliát fenye
geti. (Osservatore Romano). Azt állítják — aminek 
mi őszintén örülnénk, — hogy nagy a vágyódás 
a vallási tisztaság iránt, a hívek hitet keresnek és 
a közgazdasági nehéz körülmények erre felé veze
tik a népet. Ezt a gondolatot követik a pápa
jelölt olasz püspökök is, akik sűrűn bocsátanak 
ki pásztor-leveleket, amelyekben arra intik hívei
ket, hogy tartsák távol magukat a külföldről ér
kező protestáns propagandától.

A p o r o s z  o r s z á g g y ű l é s  elfogadta és 
megengedte, hogy a különböző kórházakban rend
szeres lelkipásztori munka végeztessék. Ezzel a 
döntéssel is visszafejleszteni akarják a forradalmi 
vívmányok elhamarkodott intézkedéseit.

B e r l i n b e n  oly hatalmassá lett a válási 
láz, hogy a megnövekedett választó bíróságok 
sem bírják már a munkát s újabb választó bíró
ságokat kellett felállítani.

A Va t i k á n  legújabb terve azonkívül, hogy 
fényes utazási eszközökkel utazásokat akar tenni 
világszerte, még az is, hogy egy új bankot akar 
szervezni Róma központtal s ennek az intézmény
nek az volna a rendeltetése, hogy az egész kath. 
egyház pénzügyeit rendben tartsa. Ez a közgaz
dasági centralizáló törekvés azonban már olyan 
komoly, hogy a különböző államok bankárai a 
haszonveszteségek miatt bizonyosan súlyos aka
dályokat gördítenek e terv útjába. A kitűzött cél 
különben nem rossz. Pápa is csak olasz bíboros 
lehet s az egész kath. egyház pénzét is Róma 
adminisztrálná. Dr. Gaudy László.
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A  k ö zép isk o lai tanulm ányi v e r
seny g-yőztese ez évben is a fa so ri  

gim názium .
Első helyen áll az ország iskolái között.

Hetedik éve folynak az ország középiskolái
ban az u. n. tanulmányi versenyek, melyeken 
a középiskolák Vili. o. ianulói közül osztályon
ként és tárgyanként egy-egy növendék vesz 
részt s az elért pontszámok állapítják meg a 
középiskolák rangsorát. Ez a nagyon érdekes 
és kétségkívül értékes vetélkedés minden eszten
dőben örömet és dicsőséget hozott a mi 
budapesti fasori evangélikus gimnáziumunknak. 
Az összesített eredményekben a legtöbb pont
számot és így az elsőséget évek óta tartja, 
ebben az évben pedig újból első helyen győ
zött s ezzel nemcsak vezető helyét erősítette 
meg újból, hanem azt igazolta be, hogy az 
iskola állandó színvonala és kiválósága áll 
csakugyan első helyen az ország iskolái között. 
Örömmel és büszkeséggel üdvözöljük a nyer
tes fiúkat és kiváló tanári karunkat az evangéli
kus egyháznak és evangélikus iskoláknak 
szerzett újabb dicsőségért.

Ebben az évben a következő tárgyakban 
ért el győzelmeket iskolánk: Latin nyelvből 
első helyet és hat pontot szerzett Haraszti 
György, szaktanára Dr. Szolár Ferenc, szép- 
irodalomból harmadik helyet és 4 pontot Molnár 
Aladár, szaktanára Dr. Loisch János, fizikából 
harmadik helyet és 4 pontot Faragó László, 
matematikából negyedik helyet és 3 pontot 
Glosios Tibor, mindkettő szaktanára Renner 
János.

A hetedik tanulmányi verseny egyes szá
mainak eldöntése után a Pintér Jenő tankerü
leti főigazgató elnöklésével működő húsz-tagú 
bírálóbizottság a következőkben összegezte az 
idei verseny végső eredményeit: Első helyen 
győzött az ötven budapesti és vidéki versenyző- 
iskola közül: a budapesti evangélikus gimná
zium (17 egység). Második helyen a buda
pesti V. kér. áll. Berzsenyi Dániel reálgimná
zium (15 egység). Harmadik helyen a buda
pesti cisztercitarendi Szent Imre gimnázium és 
a budapesti VI. kér. állami Mária Terézia leány- 
liceum (14—14 egység). Negyedik helyen a 
budapesti kegyesrendi gimnázium és a buda
pesti VI. kér. áll. Kemény Zsigmond reáliskola 
(13—13 egység). Ötödik helyen a budapesti 
református gimnázium, a budapesti I. kér. áll. 
Verbőczy István reálgimnázium és a budapesti 
IV. kér. közs. Eötvös József reáliskola (10—10 
egység). Az eddigi hét országos tanulmányi 
verseny összesített eredményei szerint a közép
iskolák rangsora tehát a következő: 1. Buda
pesti evangélikus gimnázium (79 egység); 2. 
Budapesti állami Verbőczy István reálgimná
zium (67 egység); 3. Budapesti kegyesrendi 
gimnázium (62 egység); 4. Budapesti állami 
Berzsenyi Dániel reálgimnázium (49 egység);

5. Budapesti állami Bolyai-reáliskola (44 egy
ség) ; 6. Budapesti állami Kemény Zsigmond 
reáliskola (44 egység); 7. Budapesti református 
gimnázium (36 egység).

Itt említjük meg, hogy fasori gimnáziumunk 
növendékei közül később más iskolába átment 
tanulók neveit találjuk a más iskolákból győz
tesek között, is így elsősorban Knúth Károly 
egyháztanácsosunk Károly nevű fiát, aki négy 
éven át volt a fasori gimnázium tanulója, most 
pedig mint a matematikai verseny második 
győztese 5 pontot szerzett a IV. kér. főreál
iskolának.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. június 9-én :

H e l y
Óra

délelőtt
dé lu tán

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) u v. Kendeh-Kirchknopf G.
Deák-tér (magyar) 6 Drenyovszky János
Fasor (ifjúsági) 10 Ruttkay Mikiién Gyula
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos

Kőbánya 9 Pap Ferenc
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Gáncs Aladár
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Abonyi-u. 21. 10 Tuba András
Bécsi kapu-tér 11 Ruzsicska László
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
Június 16-án a Deák-téri templomban Drenyovszky 

János, a fasori templomban Kemény Lajos, a Simor-u 
templomban Majba Vilmos prédikál.

Orgonahangverseny. Az Evangélikus Pap- 
nék Országos Szövetsége ez év tavaszán Kis- 
tarcsán az özvegy papnék otthona céljára házat 
vásárolt. Az özvegyi sorba jutott evang. papnék 
a szerény, a titkolt szegénység kenyerét eszik. 
Csak a legnagyobb tisztelet hangján lehet be
szélni arról, ahogyan özvegy papnék tudják 
gyermekeiket felnevelni. Régóta érzi mindenki 
azt, hogy változtatni és segíteni kellene az öz
vegy papnék helyzetén, de útját-módját nem 
találta meg senki. Most az Evang. Papnék Orsz. 
Szövetsége bátran, Istenben vetett bizodalom- 
mal neki fogott ennek a dolognak. A 20 szo
bából álló épületet 13.000 pengőért megvette. 
Otthont ad az özvegy papnéknak. Jó ügyet 
pártfogol mindenki, aki ezt az ügyet támogatja, 
pártfogolja. Erre a célra rendez most a Papnék 
Szövetségének bányakerületi csoportja június
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hó 10-én, hétfőn d. u. 6 órakor a Deák-téri 
templomban művészi orgonahangversenyt. Kér
jük Egyháztagjainkat, támogassák a papnék 
munkáját, a postán küldött jegyekef tartsák 
meg, ismerőseiket hozzák el a hangversenyre. 
Az Evang. Családi Lapban közöljük a jegyeket 
megváltók neveit is, valamint a kegyes adako
zók neveit, akik erre a nemes célra adomá
nyaikat elküldik. Jegyek tekintetében a buda
pesti lelkészi hivatalok mind szívesen állnak 
rendelkezésre. A műsor a következő : 1. a) Bach, 
Johann Sebastian (1685—1750): „Dér Tag, dér 
ist so freudenreich" korálelőjáték, (b Pachelbel, 
Johann (1653—1706): Toccata (C). Orgonán 
előadja Zalánfy Aladár zeneművészeti főiskolai 
tanár. 2. Astorga: Recitativo ed Ária. Bach J.
S .: Ária a „Pfingstcantate“-ból. Énekli Spo- 
nerné Martin Anna oratórium énekművésznő.
3. Bach J. S .: Orgonakoncert (D) Vivaldi után. 
Maestoso et fuga. — Largo e spicatto. — 
Allegro. Orgonán előadja Zalánfy Aladár zene
művészeti főiskolai tanár. 4. Bach J. S .: Adagio 
az E-dúr concertből. Tschaikowszky: Canzo- 
netta. Hegedűn játssza Barabás Lídia hegedű- 
művésznő. 5. Pierné, Gábriel: Preludium a 29. 
op.-ból. Orgonán előadja Zalánfy Aladár zene- 
művészeti főiskolai tanár. Helyárak: az oltár 
körüli székeken 5 P. a padsorokban 3 és 2 P, 
a karzatokon 1 P. Kérésünket szives jóindula
tába ajánlva vagyunk az Ev. Papnék Orsz. 
Szövetsége bányakerületi csoportja nevében: 
D. Raffay Sándorné elnök. Kemény Lajosné 
titkár. Dr. Kovács Sándorné pénztáros.

A Deák-téri Konfirmáltak Egyesülete 
f. hó 26-án tartotta évzáró összejövetelét szere- 
tetvendégséggel kapcsolatban. A régi tagok kö
zül Jagyugy Pál üdvözölte az újakat keresetlen 
szavakkal, majd vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf 
Gusztáv kér. lelkész úr a vezetőség nevében. 
A meleg hangulatú este programmjáért ifjúsá
gunk derék tagjainak mondunk köszönetét. 
Szavalattal közreműködtek: Farkas Matild, Su- 
lics Ilonka és Halmay Lajos; zeneszámokkal: 
Viczián Ilonka, Fried Sándor, Flöthmann György, 
Bozsidarácz Mihály, Dubroviczky Árpád és 
Kendeh Györgv, Mayerhöfer Kálmán és Dub
roviczky Árpád humoros jeleneteket adtak elő. 
Ezzel egyesületünk befejezte idei munkáját. A 
jövő isk. év elején ismét megkezdjük össze
jöveteleinket. Mindenkit szeretettel várunk.

A leánykollégium tanulmányútja. Ötnapos 
utat tett az iskola 41 felsőbb osztályos tanulója 
tanárai vezetésével. Sárospatak várát és a refor
mátus kollégium könyvtárát nézték meg elő
ször, majd Sátoraljaújhely szép vidékét, hol a 
trianoni határ lehetetlenségét láthatták, azon
kívül Kazinczy lakóhelyét, Széphalmot, hangu
latos mauzóleumát és gondozott sírját. Nyíregy
háza és a Sóstó után a Hortobágy és Debre
cen nevezetességei fejezték be a kirándulást. 
A Nagyerdő csendjében a kirándulók közt levő*, 
vallástanár imája zárta be a sok tapasztalatot! 
és kedves emléket nyújtó utat. Itt is meg kell*

említenünk, hogy dr. Dómján Elek újhelyi fő
esperes, Rapos Viktor debreceni lelkész, Wolf 
Lajos debreceni tábori lelkész, Paulik János 
nyíregyházai lelkész, Adorján Ferenc nyíregy
házai leányliceumi igazgató, dr. Ruhmann Kor- 
nélné és Weiszer Gyula ottani tanárok mellett 
a sátoraljaújhelyi egész társadalom, élén a 
polgármesterrel és tanfelügyelővel a legelőzé- 
kenyebben tett meg mindent a kirándulók érde
kében. Meg lehet állapítani, hogy a hagyomá
nyos magyar vendégszeretet itt is teljes mér
tékben érvényesült.

Ifjúsági játékverseny és kerti ünnepély 
a X. kér. lelkész-körben. A X. kér. Luther- 
Szövetség június hó 8-án (szombaton) d. u. 
1 órai kezdettel a X , Előd-u. 4. szám alatt 
lévő „Régi sörház“ kertjében és termeiben (a 
37-es és 26-os villamos végállomásnál) Ifjúsági 
játékversenyt, majd pedig este 7 órakor Kerti
ünnepélyt rendez, melynek tiszta jövedelmét a 
X. kér. Kápolna-utca és Füzér-utca saroktelkén 
felépítendő kőbányai evang. templom javára 
fordítja. A játékverseny programmján szerepel: 
táborozás, kötélhúzás, zsákfutás, kuglizás, torna
verseny, futás, ugrás, szavaló- és hegedűver
seny, rajz- és kézimunka-kiállítás. 5 órakor és 
7 órakor díjkiosztás. A kerti-ünnepélyre belépő
jegy ára F20 P. Családjegy 3 személy részére 
3 P. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk s az 
Evang. Családi Lapban nyugtázunk.

A „Luther-Otthon“ régi lakóinak találkozója. 
Kedves, bensőséges ünnep színhelye volt május hó 12-én 
a budapesti Luther-Otthon. A mi egyetlen egyetemi inter- 
nótusunk öt évvel ezelőtt volt lakói jöttek össze találkozóra, 
hogy felelevenítsék azoknak a kedves óráknak emlékét, 
amelyeket e nagyszerű intézetben eltöltőitek meghitt barát
ságban, a diákélet aranyos kedélyével. Már d. e. 10 óra 
körül kezdett népesedni az otthon társalkodó terme. Fel
lel hangzott a boldog üdvözlés örömkiáltása, amint sorra 
megérkeztek az otthonból régen kikerült ifjak. Nevetéstől, 
hangos beszédtől, régi emlékezetes esetek derűs emlegeté
sétől zajlott a társalgó Majd tizenegy óra tájban az 
otthon egybesereglett régi lakói együtt mentek el a Deák- 
téri templomba úgy mint régen „lutherotthonista" korukban. 
Istentisztelet után ismét az Otthonba jött vissza a találko
zók csapata, ahol mór várta őket az Otthon régi, kedves 
igazgatója Kermeszky György. Dr. Magossy Kornél kedves, 
közvetlen szavakkal tolmácsolta az egybegyűltek érzel
meit. az otthon és a volt igazgatójuk, úgyszintén az inté
zet egész vezetősége iránt való hálájukat, majd ama aka
ratuknak adott kifejezési, hogy régi, boldog diákéletük 
kedves tanyájával, a Luther Otthonnal ezután szorosabb 
összeköttetést óhajtanak fenntartani s ezért az állandó 
kapcsolat kifejezéséül megalakítják a Luther Otthon szé- 
niori csoportját. A nagy és egyhangú lelkesedéssel foga
dott határozat után Vidovszky Kálmán, az Otthon igaz
gatója adott kifejezést a jól sikerült találkozás felett érzett 
örömének s megköszönte a széniori csoport megalakítását, 
amely bizonyosan hatalmasan ki fog épülni s rendkívül 
fontos társadalmi háttere lesz az Otthonnak. Egyben tol
mácsolta az Otthon kisbizottságának meleg üdvözletét s 
a könnyekig meghatott Kermeszky György köszönetét E 
kedves ünnepség alatt érkezett meg Sándy Gyula műegye
temi tanár a kisbizottság képviseletében, továbbá Kulhy 
Dezső egyetemes főtitkár, hogy résztvegyenek a találko
zók örömében. Déli egy órakor közös ebéd volt az Otthon 
ebédlőjében. Az egybegyűlteket a kisbizottság nevében 

_ Sándy Gyula műegyetemi tanár üdvözölte. Felszólaltak

tmég: Magossy Gábor dr., Scholtz Gyula dr., Vidovszky 
Kálmán, ki a széniori csoport feladatairól is szólott, végül 
pedig Szepessy János, ki a mai Otthonlakók nevében
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köszöntötte a széniorokat. A találkozóknál egészen szokat
lan nagy számban egybegyült társaság a legkedélyesebb 
hangulatban volt együtt s elhatározták, hogy öt év múlva 
megismétlik a meghitt és jól sikerült összejövetelt.

A domonyiak kirándulása. Május 29-én 
délben a földalatti villamos Vilmos császár-úti 
sötétes megállóhelyét derűssé, pompázatossá 
tette egy tarka-barka falusi bokréta : a domonyi 
evang. népiskola gyermekserege. A közömbös, 
napi gondokba merült pesti arcok felfigyeltek, 
barátságosan érdeklődőkké váltak. Megtelt a 
kocsi árvalányhajas legénykével, színes váll- 
kendős leánykával. Hamisítatlan egészében 
megtartották és ma is viselik őseik régi, szép 
magyar népviseletét. Milyen gyönyörű, lelket
üdítő kép! Meg is állt mindenki, hogy meg
nézze őket, amint szép párosával átvonultak 
az Aréna úton a Hősök emlékéhez. A sor ele
ién lelkes tanító : Szabó Ernő, magyaráz, mutat, 
felel a sok kérdésre, odébb fiatal buzgó tanítónő: 
Fazekas Lenke ügyel a rendre, bezárja a me
netet özv. Fazekasné, aki szintén kiveszi részét 
a fárasztó munkából. Reggel Vs4-kor kelt fel a 
látnivágyó társaság, délig megjárták a Gellért
hegyet, királyi várat, utaztak gőzhajón a Dunán, 
most az Állatkertbe igyekeznek, este az Angol
parkba s éjfélkor indulnak haza. Sok-sok szép 
emléket visznek magukkal s a tanítók egy ki
merítő nap után azt a boldogító tudatot, hogy 
a reájuk bízott „jövő reménységéit megaján
dékozták temérdek szép lelkikinccsel. Meg- 
indultsággal halljuk, hogy már karácsonykor 
megalapozták ezt a kirándulást. Akkor műked
velő előadást rendeztek, annak jövedelméből 
utaztak fel a jó tanulók s még 1 P 80 fillért 
kapott mindegyik „költőpénzt." Adjon Isten sok 
ilyen ügybuzgó, fáradhatatlan tanítót egyhá
zainknak, hazánknak!

Az angyalföldi Luther Márton kör e tan
évi utolsó ünnepélyét az elmúlt vasárnap tar
totta. Dr. Böhm Dezső, az ev. kollégium igaz
gatója tartotta „Ifjúság-jövendő" című értékes 
előadását. Rimár Jenő az igét hirdette. Ének, 
zeneszám és szavalatokkal közreműködtek: 
Gécs Vilmos, Kapitány Mária és Annus, Halmay 
József, Barth Imre és Blum József.

Felvétel a  Luther Otthonba. A budapesti 
Luther Otthonban ezidén is lesz néhány üresedés. 
A megüresedett helyekre pályázat útján lehet bejutni. 
Az erre vonatkozó kérvények az illetékes püspöki 
hivatalokhoz küldendőkbe június hó 10-ig. Bővebb 
felvilágosítást szolgáltat az erre vonatkozó pályázati 
felhívás, mely az Evang. Lapjában jelenik meg.

KÉRELEM. Erdélyből menekült evangélikus 
fiatalember, volt állami kistisztviselő, ki betegsége 
miatt huzamosabb idő óta állás nélkül van, kinek 
72 éves édesanyja Erdélyben maradva a legnagyobb 
nyomorban él, kéri a hittestvéreket, hogy anyagi 
támogatásukat az „Evangélikus Családi Lap“ 
kiadóhivatalába. „Erdélyi menekült" jeligére sür
gősen eljuttatni szíveskedjenek, hogy édesanyámat

az elpusztulástól megmenthessem. Szomorú 
adataim, amelyek egy erdélyi magyar család 
tragédiájával hirtelen bekövetkező hármas halál
esetet igazolnak, e lap kiadóhivatalában meg
tekinthetők.

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

Kárpitos és diszitő hívünk ajánlkozik, minden e 
szakmába vágó munkát vállal, pontosan, lelkiismeretesen. 
Lev.-lap hívásra házhoz megy, vidékre is. — Klimscha 
Alajos, Kispest, Baross-utca 57.

Hittestvérünk dr. Pazár Zoltán belgyógyász és fog
orvos, volt kórházi orvos, rendel d. u. 3—6-ig. VI. kerület 
Eötvös-u. 41/b. sz.

Siófokon legszebb villában, közvetlenül a strand 
mellett 1—2 szobás lakások kiadók. Érdeklődni lehet IX. 
Üllői-út 91.1. 8. és Siófokon Bélavári-út 4. Kiss Györgynél.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón vásárol
hatnak M aurer Istvánnál VI. Teréz-körút 7. (Andrássy-út 
sarok) Telefon L. 981 — 94.
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