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A morzsa.
Máté ev. XV. 21—28.

őjt második vasárnapján a gyer
mekéért makacsul és visszauta- 
síthatatlanúl könyörgő édesanyá
ról szóló evangéliumi történetet 
olvassák fel templomainkban. Az 
anyai szeretetnek a győzelme oly 
jól esik szívünknek, — gondolat-

__ bán szívünk minden hálójával
fordulunk édesanyánk, gyermekkori emlékeink 
felé.

Mélységesen megható az a szerénység, 
mellyel ez a harcoló szeretet kijelenti, hogy ő 
a kegyelmes és jóságos segítségnek a morzsái
val is megelégszik. A szeretetnek ez a morzsája 
milyen kincs, milyen hatalom és milyen boldog
ság, itt van ebben a történetben a figyelmesen 
olvasó számára.

Az evangéliumban még egy másik törté
netben van szó morzsákról, ott, ahol az Üdvö
zítő mondja tanítványainak az öt kenyér cso
dájakor. hogy szedjék össze a maradékot. Ezek 
a testi megélhetés, az anyagi élet szükségletei
nek a morzsáira mutatnak, bizony megtaníthat
nak arra. hogy ezekből még annyi is elegendő 
lehet az életfenntartásra, amennyi csak mara
dék- vagy morzsaszómba megy. De ez a máso
dik böjti vasárnapi történet a lelki élet szük
ségletei szempontjából ennek a pogány asszony

nak a szájába adja azt a hatalmas igazságot, 
hogy a szeretetnek a morzsája földi életünknek 
éppen olyan szükséges és nélkülözhetetlen, 
mint a mindennapi kenyér a testi élet számára. 
Nem tudunk megélni szeretet nélkül, szükségünk 
van reá és meg kell szereznünk, ki kell érde
melnünk vagy ki kell könyörögnünk azt valami
képpen önmagunknak.

De ez a pogány asszony közel jut mind
egyikünkhöz azért, mert édesanya. Talán maga 
az Üdvözítő is, bármennyire ellenkezett eleinte 
az ő kérésével szemben, azért enged könyörgő 
szavának, mert ugyanolyan aggódó és szerető 
édesanyai szívet érez meg benne, mint amilyet 
ö  maga is igazán tisztelt és szeretett. Anyai 
szeretete teszi hitét naggyá és győzedelmessé. 
Anyai szeretete szerzi meg számunkra ebben 
a történetben rejlő nagy tanulságot, hogy soha- 
soha eléggé és teljesen meg nem tudunk hálálni 
semmilyen olyan igaz szeretetet, mellyel minket 
szeretnek . . .

Gondolj tehát testvérem e böjti napokban 
hálás szívvel mindazokra a szeretetekre, melyet 
te nyersz szeretteidtől, Istenedtől, Megváltódtól 
és kérdezzed meg magadat őszinte alázatos
sággal : vájjon viszonozod-e te mindezeket a 
hálás és igaz szeretetnek legalább a morzsái
val? . . ,
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Könyvismertetés.
Szigethy Lajos: Luther lelke. (Hangulat

képek a lutheránus magyarság múltjából) 111. 
kötet. Kiadja az Evangélikus Tanáregyesület, 
kapható a Luther-Társaságnál, Ev. leánykollé' 
giumban, ára 3 P. — Ki ne ismerné a neves 
szerző eddig megjelent két hasonló című, körül
belül ugyanilyen terjedelmű, „képsorozatát". 
Bizonnyal minden öntudatos evangélikus asz
talán helyet foglal, mert ott kell lennie, hogy 
rengeteg kedvesen előadott adatából erőt me
rítsen hite és egyháza melletti kitartásra. Az 
előttem fekvő kötetben magyar lutheri hősök
ről szól, „kik szószéken, íróasztalnál, kormány
polcon, harcmezőn, börtönben, vagy egészsé
gük, életük kockáztatásával a tudás titkait ku
tatva, mutatták meg, hogy az önfeláldozó, bá
tor Luther lelki fiai.“ Sok, több mint félszáz 
nagy emberünk vonul fel, s a bevezetésben 
még milyen sok „csillagra" mutat rá, melynek 
megszámlálását másra hagyja, ő csak horto
bágyi pásztorként gyönyörködik bennök s bol
dog rája hulló sugáresőjükben.

Az első két kötet a legnagyobbakat hozta, 
szinte el sem tudjuk képzelni, ki jutott a har
madikba : itt van Dévay Biró Mátyás, a magyar 
Luther, kinek Wittenbergbe érkezése a magyar 
reformáció kezdő dátuma, Thököly (Eperjes), 
Kermann Dániel, Petróczy Kata Szidónia, Fábri

 T Á R C A  

A Pesti Deák-téri Egyház.
Liedemann Sámuel.

(Mutatvány Szigethy Lajos: „Luther lelke" e munkája 
(2) most megjelent 111-ik kötetéből.)

Kitűnő üzletember volt. Szállító üzletét 
nemzetközi jelentőségre emelte és Budapest 
kereskedelmi történetében is megvan a maga 
jelentősége. Többnyire Brassóvidéki magyar 
lutheránus fuvarosai szállították az árukat tizen
hat lóval vontatott hatalmas szekereken Bécs 
és Bukarest között.

Üzleti érzékének nagy hasznát látta a 
gyülekezet. Mert az egyháznak szellemi és er
kölcsi ugyan a hivatása, de ezek megvalósíiá- 
sához anyagi eszközökre is szüksége van. 
Liedemann Sámuel gondnok, akkori szóval 
kurátor, mindig meg tudta mondani: mennyi 
pénzre van szükség valami üdvös célra. Azt 
is meg tudta mondani, honnan vegyék a 
pénzt. Bizony, mélyen belenyúlt a zsebekbe. 
De nem zúgolódhatott senki, mert legmélyeb
ben a saját zsebébe nyúlt.

Fűzzünk egy pár adatgyöngyöt zsinórra, 
hogy megérthessük, mennyire lutheri lelkek 
voltak: Liedemann Sámuel és hozzáméltó fiú- 
és leányági ivadékai. Liedemann, aki a maga 
üzletében annyira óvatos volt, azt tartotta, hogy

Gergely (Vadosfa), Pest és Liedemann Sámuel, 
Haubner Máté, Dobsina és Pákh Mihály, Zse- 
dényi Ede és Mádai Károly, Kmety György; 
Tavasy Lajos, a Gregusok, Petényi, Hermann 
Ottó, Vandrák András, a selmeciek és Brez- 
nyik, Szarvas lelke, Poszvék; zenélő Luther 
magyar fia, Kapi Gyula, Farkas László. Hogy 
lelkesedésében túlzottan dicsér, az ő rajongó 
lelkének rózsás szemüvege az, Jókaiként szebb
nek látja, akiről ír. Néha azonban a legköze
lebbi jelenig való visszanyulás, elkalandozás, 
a mű egységét zavarja. Nem is egyszerre való 
elolvasásra használjuk e művet, mint első két 
kötetét: ehhez kell mint forráshoz visszatér
nünk, innen kell adatot merítenünk. S tudom, 
hogy minden idők evangélikus előadásaiban 
sokszor fognak Szigethy adatai előkerülni. 
Külön említem meg az utolsó fejezeteket: 
„Szülőfalum harangja" egyéni lírájával ragad 
meg; az „Eszményi magyar Luther" összefog
laló elmefuttatás, hol Kossuthtól Berzsenyiig 
rengetegen vonulnak fel; „A párhuzamosság 
törvénye" evangélikus nagyjaink református 
társait állítja elénk. Plutarchos párhuzamos élet
rajzai mintájára meg is akarta ezt külön könyv
ben írni a szerző: reméljük, az, hogy itt ad 
ebből valamit, eredeti, protestáns szempontból 
igen fontos tervét nem hiúsítja meg. Végül 
katolikus jó barátainknak szentel egy fejezetet, 
Széchénvi, előbb meg Zrínyi példájában mutat

egy olyan halhatatlan erkölcsi testület, mint az 
egyház, bizonyos esetekben vakmerő is lehet. 
Nagyot merve, felébreszti a hívekben az ön
bizalmat és az áldozatkészséget. így tett akkor 
is, mikor a templomépítésről volt szó. Mintha 
a krisztusi szóval élt volna : „Mit féltek, kicsiny- 
hitűek?" Hozzá hasonló bátor emberekkel 
egyetértve, az akkor még nagyon kicsiny 
gyülekezetét akkora templom építésére bírta 
rá, melyben ma is tűrhető otthont talál az 
ország legelső gyülekezete.

De azután akkor is helyt állt magáért, 
mikor dolgozni, áldozni és a nagy célhoz szük
séges eszközöket meg kell találni. Az építkezés 
pénzpatakja, az ilyen patakok szokása szerint 
meg-megakadt. A francia háborúk, majd a 
devalváció, vagyis a pénz értékcsökkenése 
miatt az építés közel negyed évszázadig elhú
zódott.

Mikor 1809-ben már szinte mindenki el
csüggedt, ezer forintnyi újabb áldozatával 
példája követésére buzdította az egyháztagokat, 
1819-ben még nagyobb háromezer forintnyi 
áldozatával és ennek lelkesítő hatásával tette 
lehetségessé a templom méltó belső berendezését.

A templomépítés ólomsúllyal nehezedett 
a váltakon és lelkeken, És Liedemann mégis
— Schedius Lajossal, lelkitestvérével egyetértve
— az iskolaügy fejlesztése érdekében újabb 
és újabb áldozatokra sarkallta a gyülekezetét. 
Liedemannak nagy része van abban is, hogy 
tanárait, tanítóit a Deák-téri gyülekezet fizette
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rá erre — ez a fejezet meg a keresztyén egy
ségnek sokat hangoztatott szempontjából érde
melne bővebb kidolgozást.

A „Befejezésit több okból elengedném, 
főleg azért, mert szeretném hinni, hogy Szi- 
gethy Lajos élete, munkája még „ifjúi" lelkese
déssel fog tovább folytatódni, ha más címen 
is. ő  megtalálta önmagát, mi evangélikusok 
meg örüljünk, hogy megtaláltuk Szigethyben a 
lelkes és lelkesítő ébresztőt, ki öntudatra ráz 
fel tunyaságunkból — csak engedjük.

Dr. Bőhm Dezső,

Külföldi hírek.
I z l a m  r e f o r m á l .  A kairói A1 Acbar 

Mosé rektora Fuad, a királynak és a miniszter- 
elnöknek messzemenő réformterveket terjesztett 
elő, melyek Izlamnak ezen legfontosabb egye
temére vonatkoznak, melyen 6000 diák tanulja 
az arab nyelvet és a Korán tanait. Mindezideig 
A1 Acbar minden új elől elzárkózott, és irány
zatának követői előtt a külvilág nem létezett. 
Most pedig Mohamed Musztafa II., Maragi rek
tor előterjesztésében maga is elismerte, hogy 
Iz:am szellemi vezetői az utolsó évszázadban 
semmi újat nem termeltek, hanem minden köny
vet elátkoztak amely nem kizárólag az ősi 
tanok szellemében volt írva. Ép ebből kifolyó
lag úgy ők, mint a tan'tványai a való élettől

az országban legjobban. így azután kiváló 
vidéki tanárok szívesen pályáztak a pesti isko
lákhoz. A jó tanárok'tanítók kedvéért az evan
gélikus és a más vallású szülők örömmel 
fizették a nagy tandíjat. Az iskolák sok eszten
dőben maguk tartották fenn magukat. Ami 
vakmerő pazarlásnak látszott, pénzügyileg is 
célszerűnek bizonyult.

De az iskola csak akkor igazi iskola, ha 
vallásos és erkölcsös tanulókat nevel. Ebben 
az irányban Schediusnak Liedemann volt a 
legbuzgóbb és leghozzáértőbb munkatársa. A 
leányiskola számára jó tantervet készített. 
Munkálatot írt arról, mi módon kell a vallásos
ságot az iskolában hathatósan fejleszteni. Ezt 
:e.:!vasta a tanítók értekezletében.

Mert Liedemann, a jó kereskedő, egyúttal 
pap: lutheri lélek volt Mikor Berlinben keres
kedem r~r iskolába járt, az egyetemen theológiai 
előad- ..-t is ha'lgatott.

Könnyek között hallgatták meg az egyházi, 
vagyis konventgyűlésen Liedemann levelét, 
melyben súlyos betegsége miatt a gyülekezettől 
elbúcsúzott. Majd nemsokára emlékére gyász- 
isten‘isz!eíe:r*i adottak (1834). A Liedemann- 
ivadékokban élő igazi Liedemann-lélek kitűnt 
például 1854-ben egy konventülés alkalmával, 
mikor Liedemann Sámuel fia, Frigyes Sámuel, 
szónoklatával fellelkesítette és könnyekre indí
totta hallgatóit.

A jelenet megértéséhez tudnunk kell, hogy 
a gyülekezetei évtizedeken át zavarta a viszály

távol maradtak, és most a nép őket elfeledte. 
A többi más vallásról és az új eszmékről sem
mit sem tudtak s az egyiptomi nép, és a kelet 
népe ortodox gondolatvilágukba sülyedtek. A 
polgári egyén egyáltalában nem törődik polgár
társainak gondjaival; általában megvannak elé
gedve azzal az alacsony hívóval, amelybe a 
keleti népek sülyedtek. A jellem a népek ge
rince, ezt elérni a legegyszerűbb út a valláson 
keresztül vezet. A1 Acbar ezt a célt tűzte ki 
magának olymódon, hogy a vallás fáklyáját 
minden piszoktól meg kell tisztítani, hogy fénye 
mutassa az utat, amely összeegyeztethető az 
új tanokkal és a világ új gondolkodásmódjai
val. A1 Acbar és a vele kapcsolatos, valamint 
egyenjogú négy másik Mosé iskola és pedig az 
alexandriai, tantai, damanhoúri és asoziuti, ame
lyeken összesen 12.000 diák tanul, reformálan- 
dók. Tanok és szokások megszabadítandók min
den feleslegestől, vissza kell térni az izlam alap
jaihoz és óvakodni kell minden újítástól, tév- 
tantól, amelyek a mozlim szokásai közé kerül
tek. A vallásjognak (sariat) alkalmazkodnia kell 
a modern időhöz, valamint a nemzetközi jog
hoz, amint azt a régi idők tanítói is tették volna. 
Tanulmányozni kell a más vallásokat és össze 
kell hasonlítani úgy tanaikat, mint istentiszteleti 
szokásaikat, azizlámban szokásosokkal. Az iz
lamnak mindenütt, ahol több vallás létezik a 
legalkalmasabbnak, különösen szentnek és a

kodás, mely egyrészről a magyarok és németek 
egyesült táborára, másrészről a tótok táborára 
szakította szét a gyülekezetét. A harc vége 
kibékülés és a tót gyülekezetnek a Kerepesi 
(Rákóczi)-útra való átköltözése lett.

De a tótoknak a Deák-téri ingatlanok 
fejében 12.000 forinttal tartozott a gyülekezet. 
Ezt, a múltakat feledve, ki kellett minél hama
rább fizetni, hogy az anyagiakban szegény tót 
hívek egyházi épületeket emelhessenek. Már 
pedig éppen ekkor a magyar-német gyülekezet 
egyéb terhei is nagvon megsokasodtak.

Ekkor a derék Liedemann-ivadék, Frigyes 
Sámuel lelkes szónoklatban arra utal', hogy 
Jézust tizenkét tanítványa követte hűségesen. 
Nem akadna-e itt is tizenkét olyan jobbmódú 
lelkes ember, aki 1000—1000 forintnyi adpmány- 
nyal segítségére jönne az egyháznak. Ö maga 
felajánlott mindjárt 1000 forintot, derék testvére 
Ferenc Bernát ugyanannyit. Hamar jelentkezett 
a „tizenkét apostol". De ha ők apostolok, akkor 
a Liedemann ivadékok Péter apostol nevére 
méltók, mert rajtuk, mint kősziklán, szilárdan 
nyugodott egyházunk épülete.

Liedemann Frigyes Sámuel megnyerte a 
„jók" becsülését és szeretetét. A nagy Székács 
József leghívebb munkatársának tekintette. 
Mária Dorottya főhercegnő gyakran látogatásá
val tüntette ki.

A későbbi Liedemann-ivadékok közül az 
egyház történetébe nevüket beírták: Frigyes 
Sámuel testvérének, Lipótnak utódai. Rudolf,
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többiek fölött valónak kell kitűnnie. Tanulmá
nyozni kell a vallások történetét a szektákkal 
kapcsolatban, nyomozni kell különösen az iz- 
lamban, az eltérések okait. Vallástant kell ta
nulni, de a természettudományokat is, hogy a 
korán verseit, amelyek ezekkel a dolgokkal fog
lalkoznak, meg tudják érteni. Az eddig fenn
állott különböző iskolákat, melyek egyrészt egy
más ellen harcoltak és egymást gyűlölték, egye 
síteni kell. Ennek megtörténte után lehet a re
formok részleteivel foglalkozni, amelyek még 
vita tárgyát képezik.

Ó p i u m  t i l a l o m.  A nankingi központi 
politikai tanács rendelkezései szerint, mákter
melők valamint mák, ópium, morfium, kokain, 
heroin és hasonló cikkek eladói ellen a bün
tető törvénykönyv szerint kell eljárni. 1929. már
cius 1. után minden opiumszívót szigorúan bün
tetnek, különösen az olyan köztisztviselőket, 
akiket ezen idő után opiumszíváson érnek. 
Ugyancsak — legszigorúbb büntetésben része
sül minden olyan köztisztviselő, aki opiumter- 
melést vagy kereskedelmet engedélyez, illetőleg 
erre másokat bíztat. Az összes olyan irodák, 
amelyek ópium terjesztésének meggátlásával 
foglalkoznak 1928. dec. 1-vel bezárattak, mivel 
csak gazdagodtak és pénzért a máktermelést 
mégis megengedték. Aki ezen rendelkezésnek 
nem felel meg, azt szigorúan büntetik. Egy 
külön hatóság feladata a gyógyító célokra szol

az egyház kiváló pénztári ellenőre, különösen 
pedig Frigyes (1868—1922) előkelő pesti ügyvéd 
a Deák-téri egyháznak, majd a Bányai egyház- 
kerületnek főjegyzője, minden nemes ügynek 
önzetlen munkása. A jó barát emlékének 
kegyelettel hódolok. Rudolf és Frigyes ifjú 
ivadékainak szép fejlődését látva, remélhetjük, 
hogy a Liedemann név késő századokban is 
szerepel majd gyülekezetünk és egyházunk tör
ténetében. Liedemann Ferenc Bernát leánya, 
Róza, Haberern Jonatán felesége, a jótékony
ság terén volt Székács munkatársa, mint a 
Tábitha nőegylet elnöke. A kép teljességéért 
baráti rokonérzéssel és egyúttal tisztelettel em
lítem meg, hogy fia, Haberern Pál, ma a Deák
téri testvérgyülekezetek buzgó közös felügyelője.

_ Liedemann ivadékok leányé gon a Fabinyak 
és Zsigmondyak. Közülük került ki gyülekeze
tünk, majd egyházkerületünk két halhatatlan 
érdemű felügyelője: Fabiny Teofil, az egykori 
igazságügyminiszter és Zsigmondy Jenő, akinek 
halálát most gyászolja egyházunk.

Egyházi vezéreink helyesen cselekedtek, 
mikor elrendelték, hogy a gyülekezetekben 
tartsanak a presbytereknek előadásokat köteles
ségeikről. ügy érzem, hogy minden szürke 
elméletnél többet érne, ha a lelkészek „az élet 
zöld lombos arany fájáról szakítanának arany 
gyümölcsöt.“ Liedemann Sámuelben és ivadé
kaiban feltüntetnék a magyar lutheri presbyter 
és elöljáró eszményképét.

(Vígé.)

gáló ópium és hasonló cikkek termelését és 
forgalomba hozatalát ellenőrizni. A kínai kor
mányok hasonló rendeleteket már oly gyakran 
adtak ki eredmény nélkül, s így alig remélhető, 
hogy az új kormánynak meg lesz a hatalma, 
kétségtelenül jószándékait keresztül vinni.

O lvasó in k  figyelm éb e.
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.

Egyházunk joggal kérheti tehát, 
hogy hívei méltányolják áldozatkészségét
és legyenek segítségére Isten országának építé
sében. E kis lap immár ötödik évfolyamába 
lépett és a kezdet nehézségein túl mindjobban 
megszolgálja olvasóinak szeretetét és bizalmát 
s jelentősége egyházunk életében mind nagyobb. 
Támogassuk tehát jó szívvel! Küldje be min
denki az évi előfizetés 4 pengő összegét, — 
küldjenek a tehetősek adományt is, hogy a 
szegényeknek és betegeknek ingyen küldhessük 
ez évben is.

H Í R E K ,

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. február 24-én :

H e l y
Óra

d é l e l ő t t
d é l u t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n Wolf Lajos
Deák-tér (magyar) 6 Sikter András
Fasor (ifjúsági) 10 dr. Szuchovszky Lajos
Fasor 11 Késmárszky Lajos
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 9 Pap Ferenc
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Johnson Gisle
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Abonyi-u. 21. 11 Taubinger Rezső
Bécsi kapu-tér 11 Hüttl Ármin
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál. 
Március hó 3-án a Deák-téri templomban D Raffay 

Sándor, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai 
templomban Msjba Vilmos prédikál.
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Urvacsora-osztás. Böjt vasárnapjain tem
plomainkban a délelőtti istentisztelet végeztével 
úrvacsoraosztás.

A kőbányai templomépítés. Egyháztaná
csunk legutóbbi ülésén Hittig Lajos gondnok 
elnöklete alatt bizottságot küldött ki Schoditsch 
Lajos, Hoepfner Guidó, Gratz Dániel egyház- 
tanácsosok és Majba Vilmos köri lelkész sze
mélyében a kőbányai templom építésének elő
készítésére. A bizottság pályázat kiírása melleit 
döntött s több műépítészt felszólított pályatervek 
készítésére. A tervpályázat beadási határideje 
április 30. A bíráló-bizottság Hittig Lajos gond
nok elnöklete alatt Sándy Gyula, Lux Kálmán 
műegyetemi tanárok, Schoditsch Lajos és Hoepf
ner Guidó műépítészekből áll.

Böjti esték. A Deák-téri Luther-szövetség 
ez évi „Életkérdésekkel Krisztus keresztje alatt" 
c. előadás-sorozatában az első előadás febr. 
22-én pénteken d. u. 6 órakor lesz, melyet 
D. Raffay Sándor püspök fog tartani „Keresz- 
tyénség és család" címen a Deák-téri iskolák 
dísztermében.

A fasori Luther-szövetség és nőegylet böjti 
előadás-sorozata „A keresztyénség krízise és 
diadala" címmel febr. 27-én d. u. 6 órakor 
kezdődik a fasori templomban. Az első előadást 
Kemény Lajos lelkész tartja „A kultúra krízise" 
címen.

Angyalföldön a VI. kér. Váci-út 61. sz. 
elemi leányiskola tornatermében minden szer
dán este 7 órakor előadást tart Rimár Jenő. A 
Luther-szövetség mindenkit szeretettel hív ez 
előadásokra.

A III. kerületi (óbudai) egyházközség 111., 
Zichy-u. 7. sz. alatti imateremben az Úr Jézus 
„Elvégeztetett!" szaváról tart előadás-sorozatot. 
Február 23-án Viktor János, márc. 2-án Gáncs 
Aladár tart előadást. Kezdete este 7 órakor.

A „Fébé“ ev. diakonissza nőegylét „Mi 
történt a kereszten?" c. böjti előadás-sorozata 
az Üllői-út 24. sz. alatti imateremben folyik le. 
Febr. 24-én az előadás-sorozat második pontja 
következik, amely a főkérdést Simon Péter 
szempontjából tárgyalja. Kezdete d. u. 5 óra
kor. Kísérő műsor is van ezeken az evangéli- 
záló összejöveteleken.

Kérjük híveinket, hogy ezeket a böjti elő
adásokat keressék és látogassák szívesen és 
lelki áldással.

Szomorú statisztika. Nagymagyarorszá- 
gon volt 1.138,058 evangélikus, most 478,482, 
anyaegyházunk 686, most 250, leányegyházunk 
volt 418, most 154, népiskolánk 1253, most 
512, polgári iskolánk 10, most 2, középiskolánk 
17, most 9, theológiánk 3, most 1.

Háromszázhúsz diák vett részt a Refor
mátus Diákok Soli De Glória szövetségének 
wekerletelepi konferenciáján- Megható áldozat- 
készséggel fogadták házaikba Wekerletelep 
lakói az ország minden részéből összegyűlt 
hatalmas diáktábort, mely 3 napon, keresztül 
az egyház kérdésével foglalkozott. Örvendetes 
dolog, hogy 320 diák három napon keresztül 
nagyon fontosnak tartja egyházának sorsáról 
való foglalkozást. A konferencián kiváló elő
adásokat tartottak: Puky Endre, a képviselő
ház alelnöke, Dr. Enyedy Andor miskolci lel
kész, Buday Gergely, K. Nagy József, Novák 
Olga, Kiss István, Szabó Károly, Tóth Kálmán 
tanárok, Bogdán Gyula, Berkes József lelké
szek, Dr. Kováls J. István egyházkerületi fő
jegyző, Dr. Sebestyén Jenő theol. tgazgató, 
Kovácsné Huszár Jolán írónő, Hegedűs Lóránt 
ny. pénzügyminiszter, Dobos Károly, Pap Géza 
és Töltéssy Zoltán ifjúsági titkárok. Nagyon 
megható volt a konferencia záróösszejövetele, 
melynek keretében a gyülekezettel együtt Úr
vacsora osztás volt s az Ur asztalához járuló 
körök a jegyek vétele után egymással kezet- 
fogva fogadták a kenyeretosztó lelkipásztor 
áldását.

Országos keresztyén ifjúsági egyesületi 
vezetőképző tanfolyam. A tanfolyam helye 
és ideje: Budapest, 1929 március 4—8. Meg
érkezés Budapestre legkésőbb máicius 4-én,
hétfőn délután. A tanfolyam helyéről (mely a 
jelentkezők számá'ól függ) a jelentkezőknek 
külön értesítést küldünk. A tanfolyam végződik 
március 8-án, pénteken este. A tanfolyamon 
csak azok vegyenek részt, akik elejétől végéig 
jöhetnek. Elutazás március 9-én, szombaton 
reggel. Minden vidéki résztvevőnek féljegy vál
tására jogosító igazolványról gondoskodunk. 
Részvételi d íj: Mivel a tanfolyam rendezésével 
rendkívül sok költsége van szövetségünknek, 
a részvételi díjat 12 pengőben állapította meg, 
melyben bentfoglaltatik a jelentkezési díj, a tan
díj, a féljegy igazolvány ára és a jegyzetek ára. 
Jelentkezéskor a díj fele, azaz 6 pengő, előre 
beküldendő. Enélkül a jelentkezés érvénytelen. 
A befizetett összeget csak betegség esetében 
adhatjuk vissza. Másik fele a tanfolyam kez
detén fizetendő. Jelentkezési határidő: 1929 
február 25 (hétfő).
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A Budapesti Evangélikus Leányegye
sület február 27-én, szerdán este 7 órakor foly
tatja sorozatos előadásait: Dr. Batiz Dénes, 
orvos „Megelőzés" címen tart előadást az ev. 
Leánykollégium dísztermében. (IV., Sütő-u. 1.)

A Deák-téri templom családi hírei. 
Keresztelés: Újhelyi Gizella, Dobtonyovszky 
Márta Gabriella, Görcs László Elemér, Bütei 
Éva Magdolna, Zobel Ernő Lajos, Földházi 
Edit Anna, Andriska Sándor András, Hanzsi 
Julianna, Petróczi Piroska, Jónás Zoltán, Fodor 
Lajos Mihály, Obert Gizella, Várally Marianne 
Irén Erzsi, Bankó Zsuzsánna, Govorkovich 
Ibolya Veronika, Radó Dönise Anna, Puposi 
Hedvig, Razgha Pál István Gyula, Debinszky 
Éva Zsuzsánna. — Esketés: Markovits János 
ev. Hankó Erzsébet ev., Dr. Erlemann Vilmos 
ev. Vastagh Anna Mária r. k. — Temetés: 
Ruppl Ibolya 1 Va év, özv. nagyrákói és kelemen
falvi Rakovszky Aladárné szül. kolcsói és pod- 
horai Podhorszky Gizella 73 év, Csermus Jenőné 
szül, Szakács Mária 34 év, Hullám János 7 hét, 
Bessenyei Dezső 59 év, özv. Markó Károlyné 
szül. Benkó Anna 73 év, Pukánszky Béla Iván 
14 év, Surán Zoltán László 5 hó, Biró Vince 
36 év, Kábái Károly 41 év, Kiss Mária 18 év, 
Dr. Kun Gáborné szül. Richter Mária 26 év. 
— Adom ányok: szegényeknek: N. N. 2'20, 
Dr. Csíny Ernőné 10, N. N. 1, N. N. 11, egy 
vidéki úrinő 5, N. N. 5, N. N. 5, N. N. 5, N. 
N. 5, N. N. 4, N. N. 1, N. N. 15 P. Urvacsorai 
szerekre N. N. 5 P. &V

Pusztára (Pesthez közel) jól főző mindenes 40
évesig felvétetik. Jelentkezni azonnal 1 Cím: Dr. Pajor, 
IX., Lónyai-utca 28. III. 16.

Keresek mielőbbi belépésre egy 15—16 éves kis 
leányt, aki a háztartási munkákban segítségemre volna. 
Amennyiben szülei úgy kívánják, úgy délután 4-kor már 
haza is mehet, — ellenkező esetben természetesen nálam 
marad. Jelentkezni lehet délután 3—4-ig VII, Csengery-u. 
10. szám II. lépcső I. em. 12. szám alaltJ

Lelkészek, tanárok figyelmébe! 1. Dr. Luther Már
ton művei 4 kötet, kötve. 2. Luthers Leben 2 kötet, eredeti 
kötésben 3. Martin Luther sein Leben und seine schriften 
2 kötet, eredeti. 4. A magyarhoni prot. egyház története 
egy kötet, eredeti kötés. Mind hibátlan, tiszta példányok, 
olcsón eladók. Bővebbet: IV., Deák-tér 4. I. em. Gazda
sági hivatal.

Fehérnemű készítést vagy javítást keres és vállal 
nagy ínségben lévő hittestvérünk. Polónyi Sámuelné, V I, 
Frangepán u. 40. fsz. 8. Levelezőlapra jön.

Idősebb, szerény igényű, jobb napokat látott nő 
nagyobb háztartás vezetésére, főzőnőnek is, vidékre is 
vállalkozik. Címe: Drabik Ilona, Nap-u. 4. I. 12.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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,Fébó“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest. VII.. Damianich-utca 28/b. — Felelős Fekete Géza,


