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énekévé válna, hogy az evangélikus ember 
ajkáról lesugározhatna ama hit, melyet 
ennek az éneknek a soha el nem avuló, 
de mindig fenségesebbnek látszó szövege 
és dallama vált ki azokból, akik azt nem 
ciak szájjal, de szívvel és lélekkel éneklik.

A nőegylet f. hó 15-én nagyon jól sike
rült szinelőadást rendezett. Színre kerültek: 
„ A csonka honvéd“ című irredenta ifjúsági 
színmű, melynek szereplői Varga József, 
Antal Lina, Rózsás Mariska, Fábián Lina, 
Kovács Feri és Száili Dina, azután Fábián 
Gyula és Gáspár Sándor a legjobb játékot 
produkálták. Második szám „Hajléktalan“ 
című népszínmű kedves falusi idilljét Hor
váth Böske és Horváth Sándor, a komikus 
szerepeket Sipos |ános, Vajda Kálmán, 
Szájli Kálmán igazán tehetséges műkedve
lők, a többi szerepeket Rózsás Jolán, Fábián 
Lina és Hajliman Károly játszották. Ezután 
a „Végrendelet“ cimü parasztkomédiát ad
ták e lő : Rózsás Jolán, Csöngei Mariska, 
Horváth Sándor, Forintos Gyula és Vajda 
Kálmán. S végül a közönség közkívánatára 
a másodszor is előadott „Porcellán figurák“ 
kerültek színre, melyeknek tökéletes nipp- 
figuráit 14 kedves fiatal leány adta olyan 
megkapó szépséggel és finomsággal, hogy 
a közönség újra és újra felcsattanó tapso
lásával és ünneplésével a nőegylet öröme 
és büszkesége növekedett, hogy ilyen szép 
műsorral kedveskedhetett a megjelenteknek. 
A szöveget Ovády Ilonka olvasta föl. A 
nippek pedig a következők voltak: Kovács

Íolán, Kiss Margit, Szalay-Kovács Rózsika, 
Teleki Ilus, Papp Lenke, Ney Vilma, Gáncs 

Irénke és Kiss Jolán, Hajek Lujzika és 
Mariska, Méhely Mária és Waller llus. A 
bevételből a nőegylet az egyház orgona- 
és harangalapját ismét szép összeggel — 
négy millió koronával növelhette.

Szeged. Évtizedeken keresztül közös 
Protestáns Jótékony Nőegylet gyakorolta a 
szeretetet a szegedi ref. és ev. egyházak 
körében. Minthogy 1923-ban a református 
asszonyok önálló egyletet alakítottak, szük
ségessé vált az Evangélikus Nőegylet meg
szervezése is. November 15-én délután 5 
órára megtöltötték a templomot az evan
gélikus nők, akik előtt Tátrai Károly lelkész 
prédikációban fejtegette a felebaráti szeretet 
törvényét. Utána mintegy 80 tag jelenlété
ben megalakult az Evangélikus Nőegylet. 
A tisztikar a következő: tiszteletbeli elnök 
Thomay Józsefné. Ügyvezető elnök Pong- 
rácz Albertné. Társelnökök: dr. Kubinyi 
Pálné és dr. Thirring Oszkárné. Főtitkár 
Tátrai Károly. Titkár dr. Schilling Gáborné. 
Jegyző Réthy Mária. Pénztárnok Vozáry 
Miksáné. Ügyész dr. Tétsi Endre. 12 tagú 
választmányi bizottság és 12 tagú vigalmi 
bizottság választódott. A Nőegylet tagjai 
megkezdették a kórházak és szegények 
látogatását, a karácsonyi szeretetadoinányok 
gyűjtését és november 29-én templomi es
tély rendezését. Hisszük, hogy Isten áldása 
fogja kisérni a szegedi asszonyok buzgól- 
kodását.

Veszprém. A négy ádventi vasárnap 
mindegyikén d. u. 6 órakor esti istentisz
telet lesz a veszprémi evangélikus temp
lomban. Szónokok, illetve előadók lesznek: 
nov. 29-én Kakas József dabronyi lelkész 
(kíséretében lesz vitéz Magyar Béla kiváló 
énekes és kántortanító); dec. 6-án Görög 
Ernő tési lelkész; dec. 13 án Mihály Sán
dor gazd. tan., a veszprémi ev. egyházme
gye új felügyelője; dec. 20-án Szenthe 
Károly, az egyházmegyei belmissziói-egye- 
sület világi elnöke. A perselyekben begyülő 
offertórium az orgonaalapra fordíttatik.

A csikvándi gyülekezet a reformáció 
emlékünnepén vallásos délutánt tartott a 
következő műsorral: 1. Közének. 2 Oltári 
ima. 3. Erős vár a mi Istenünk. Irta Vojtkó 
Pál. Szavalta Dömötör Eszter. 4. Ne csüg
gedj el kicsiny sereg. Énekelték (2 hang) 
az iskolás gyermekek, Orbán János tanító 
vezetésével. 5. Október 31-én. Irta Horváth 
B. Szavalta Czank Margit. 6. A reformáció 
és egyházunk jövője c. előadást tartott a 
helyi lelkész. 7. Térj magadhoz drága Sión. 
Énekelte az ifjúsági énekkar Orbán János 
tanító vezetésével. 8. Emlékezés. Szavalta 
Kulcsár József. 9 Oitári ima. 10. Közének.

Vendégszónoklat és vallásos estély 
Mezőtúron. A ref. nagytemplomban no
vember 15-én tartott evang. istentiszteleten 
dr. Varsányi Mátyás budai ev. lelkész János 
jelenések II. r. 10. verse alapján mélyen 
szántó, hiterősítő beszédet mondott. Este 
pedig a ref, központi iskola nagytermében
— melyet zsúfolásig megtöltött ennek az 
alig egy éves egyházközségnek lelkes kis 
serege — vallásos estély volt, melynek 
keretében dr. Varsányi Mátyás budai lel
kész eszmékben és gondolatokban gazdag 
előadást tartott. A vallásos estély sikeréhez 
még nagyban hozzájárult Biró Erzsiké és 
Szirák Béla szépen előadott szavalataival, 
továbbá Kosnár Lajos áll. tanitó ev. kántor 
vezetése alatt álló alkalmi egyházi vegyes
kar 2 jól betanult énekével. Az estélyt 
Wikkert Lajos helybeli lelkész alkalmi 
imájával nyitotta meg és zárta be. Az of
fertórium 1 millió koronát jövedelmezett 
a templomépítési alap javára.

A kispéc-kajári ev. egyesült gyülekezet 
háladitos stivvel ünnepelte meg a ref. 
emlékünnepét. Síkos Kálmán lelkész alkalmi 
előadása, Markó Lajos, Kuios István, Tóth 
László szavalata és Németh Gyula kántor
tanító vezetése alatt az iskolás gyermekek 
énekkara szerepeltek a műsoron. Az offer
tórium eredménye 200 000 K.

Lelkészjelölés. A nemeskéri gyülekezet
ben megüresedett lelkészi állásra a gyüle
kezeti tagok a maguk részéről Gőcze Gyula 
pápai segédlelkészt és Kovács István szom
bathelyi vallástanárt jelölték.

H arangszentelés Pogányszentpéte- 
ren. Az itieni ev. leánygyülekezet, mely a 
reformáció fénykoráig visszanyúló múlttal 
dicsekedhetik és amely régen a nagy Ná- 
dasdy Tamás pártfogása alatt virágzó egy
ház volt, a háborúban elrekvirált harangja 
helyett, meglévő kis harangja mellé egy 
18Ö kilogrammos nagy harangot szerzett. 
Ezt, az esős idő dacára is, a közelről és 
távolról összesereglett sok  hívőnek áhítatos 
résztvevősével avatta fel november 8 án.
— Ez alkalommal gyülekezeti közének után 
Teke Dénes sandi lelkész epistolát olvasott. 
Egy énekvers elzengése után Mesterhdzy 
Sándor esperes Róm. levél 1 . 1 5 — 17. alapján 
avató beszédet mondott, az új harangot 
felavatta és megszólaliatta azt az Isten 
dicsőségére és a háborúban elesett hősi 
halottak emlékére. Erre a helyi dalárda 
énekelt, Csatáry Kálm án  tanító vezetése 
alatt. Most Káldy Jó zse f iharosberényi lel
kész IV. Móz. 1 0 .1 — 10. versei alapján 
ünnepi beszédet mondott. Ismét a dalárda 
énekelt. Ezután Csatáry Kálmán tanító 
olvasta fel az adakozók névsorát. Az espe
res megáldotta az ünneplő gyülekezetei. 
És a Himnusz eléneklésével véget ért e 
lélekemelő ünneplés.

Paks. Az evang. Ifj. Egylet szép nem
zeti színű egyesületi selyemzászlót szerzett 
be, melyet egyházlátogatása alkalmával Kapi 
Béla püspök avatott fel ünnepélyes keretek

között f. hó 7-én. — Az ifj. Egyesület a 
nő- és leány egylettel karöltve villanyt ve
zettetett be a templomba, amikor is a 
csillárokat buzgó áldozatkész gyülekezeti 
tagok vásárolták meg, névszerint Keck Já
nos, dr. Valter Mihály, özv. Dávid Béláné, 
Hoffmann Ádám (Szinger) és neje.

Nov. 7-én a nő- és leányegylet a villany
költségek fedezésére műsoros tombola- 
estélyt tartott az Erzsébet Szálló nagyter
mében, melynek tiszta jövedelme 5 0C0.0C0 
kor. volt. Megnyitó beszédet mondott Pál 
Béla s. lelkész, szépen szavalt Tiderenel 
Juliska, monológjával általános tetszést 
aratott Pámer Vilma, az Ifj. Egyesület férfi
kara Nagy Béla tanitó vezetése mellett több 
irredenta dalt adott elő nagy sikerrel, dr. 
Deák Ferenc j. biró zongorakísérete mellett 
Schubert Felismerés c. műdalát s Ha ragyog 
a csillag c. Balázs nótát Resch Ilonka éne
kelte, kedves csengő szopránjával taps
viharokat aratva. — A két egyesület rövid 
egy évi fennállása óta a legintenzívebb 
munkát fejti ki, nemcsak az egyház, de a 
köz szolgálatában is állva. Ez egyesületek 
megalakítása Pál Béla s. lelkész nevéhez 
fűződik, ki fáradságot nem kiméivé, oda
adással működik nevezett egyesületek élén.

Emlékkő leleplezés. Gyuriss Géza, 
székesfővárosi iskolaigazgató, egyházi bel- 
misszió bizottsági tag, az amerikai étkez
tetés elnöke stb és fia Gyuriss Ödön ifjan 
tragikus körülmények között meghalt Ganz- 
Danubius-i főmérnök együttes gyönyörű 
szép síremlékét nov. 15-én: kartársak, 
barátok, tanítványok és ismerősök nagy 
sokaságának jelenlétében avatta fel Szuc- 
hovszky Gyula bpesti vallástanár. Az igazak 
emlékezete áldott!

A győri evang. D iákszövetség igen 
szépen látogatott Luther-estélyt tartott nov. 
15-én. Az estélyt Schrantz Zoltán hit. lel
kész nyitotta meg rövid, erőteljes szavakban 
vázolván a Diákszövetség aktuális feladatait. 
Schrődl Mátyás vallástanár Luther család
fájáról olvasott fel érdekességeket. Az ün
nepély fénypontja volt Kapi Jolán tanítónő 
szólóéneke. Bay Ferenc zongoraművész 
kísérte a nagy tetszéssel fogadott dalokat. 
Jánossy Mihály felső kér. és Tóth János 
gimn. tanulók „A wormsi kihallgatás“ c. 
dialógot adták elő a közönség feszült fi
gyelme mellett. Szavalatokkal szerepeltek 
m ég: Smikü Lilla gimn. Vl.,0. t. é3 Popo- 
vici Jenő gimn. Vili. o. t. A szépen sikerült 
est (belépti díj nélkül) szép anyagi sikert 
is hozott.

Szentgotthárd. Az Evangéliumi Diák- 
Szövetség alakuló gyűlésén elnökévé Bal- 
dauf Károly VIII. o. t., főpénztárossá Knausz 
József Vili. o. t., alpénztáros3á Papp István
Vl., o. t., háznaggyá Kühár Ferenc Vili. o. t, 
jegyzővé Káply Elemér VI. o. t. választotta 
meg. Az alakuló gyűlésen megjelentek Va
karcs Kálmán és Obetkó István főgimn. 
tanárok.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. A német evangélikus 

egyház ebben az esztendőben tér át az új 
egyházalkotmány értelmében teljesen pres- 
biteriális alapra. Először az egyes egyház- 
községek szervezkedtek, majd a tartományi 
egyházak, most december hóban ül elő
ször össze a zsinat és pedig Berlinben. 
A törvény értelmében csak minden 4-ik 
évben lesz zsinat, ez a törvényalkotó szerv, 
ez alapítja meg az egyházi adózást és ez 
a legfelsőbb közigazgatási fórum.


