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A könyörgő anya.
(Máté ev. 15:21-28.)

bben az evangéliumi történet
ben a segítségért könyörgő 
édesanyái szeretetneK a ma- 

iatjiiKv Mitu.v- neír* 
engedi elutasítani magát. 
Vele együtt aggódunk* mi- 
kor hasztalan kiált az Üdvö
zítő után, vele együtt örven

dünk, mikor elnyeri a győzelmet és ju
talmat. A  szeretet hatalma és győzelme 
úgy világit ki eoből a történetből a fa
gyos szivek felé, mint az édes tavaszi 
napsugár: kénytelen neki engedelmes
kedni minden, minden, amiben a leg
kisebb élet is van.

Csak morzsa volt, amit az édesanya 
könyörgő szive kapott és benne mégis 
élete teljes hitét, anyai szive minden 
jutalmát, szeretetének minden boldog
ságát nyerte meg. Nem lehet elolvasni 
ezt a történetet anélkül, hogy fel ne 
sóhajtsunk: Dicsőség legyen Istennek, 
áldott legyen minden igazi anyai szív!

Bármily közel érezzük is szivünk
höz ezt a történetet, mégis a messze 
múltban van már tőlünk, holott a jelen
ben élő és a jelennel küzdő lelkünk 
magunk és korunk számára is keres 
benne vonatkoztatást vagy alkalmazást. 
A  mai embernek már családi élete, sőt

legbensőbb egyéni élete sem független
annyira környezetének, nemzetének, a 
koreszméknek, a kulturális fejlődése k- 
.'i*-: halasaitól &b befolyásolásaitól, mint 
régebben Ma már elválaszthatatlanul 
vag> unk Összekapcsolódva mindazzal, 
ami sok egyénből, sok családból, sok 
érzésből és sok gondolatból szorosan 
összefűzi azt a nagy egységet, melyet 
emberiségnek nevezünk. Ha ezt jól vé
giggondoljuk, akkor lassanként ebből 
az evangéliumi történetből is nem egy 
édesanya, hanem a segítségért könyörgő, 
önmagában egyéni és közösségbeli élete 
annyi szerencsétlenségével és betegsé
gével szemben tehetetlen emberiségnek 
a képe és a felsőbb segítséget megsze
mélyesítő, az egész emberiséget meg
váltó Krisztus fenséges alakja bontako
zik ki előttünk.

Hol van az, aki segít rajtam? Ez
zel a kérdéssel indult el egykor a kö
nyörgő anya. Hol van az, aki segít raj
tam? Ezzel a kérdéssel áll a mai em
ber is ez elé történet elé s neki is meg 
kell találnia egyéni, nemzeti és közös
ségi élete minden vonatkozása tekinte
tében az evangélium Urában azt, aki 
elé odaborulhat e szavakkal: „Uram, 
légy segítségül nékem 1“ . . .
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A  szenvedés útján.
Ezen a címen folyik a Deák-téri Luther- 

Szövetség böjti előadás-sorozata, melynek első 
előadását D. Raffay Sándor püspök tartotta 
február 24 én.

Amikor a böjti napok reánk virradnak 
—  kezdé — úgy érzem, mintha ismét felépülne 
a föld és az ég közt a Jákob lajtorjája, ame
lyen a lélek felemelkedhetik az istenhez. A  böjt 
Istennek drága ajándéka. Sajnos, hogy a mai 
világban már nem becsülik meg az emberek 
ezt az értékes isteni adományt. Régente, mikor 
elérkezett a böjt ideje, akkor az emberek be
zárkóztak házaikba, elzárkóztak a világtól, de 
megnyitották a szívüket az Isten előtt és mély
séges magábaszállásssl, bűnbánattal készültek 
elfogadására annak a nagy kegyelmi ajándék
nak, amelyet Jézus megváltói halála jelent. 
Most már a böjt is közönséges napok soroza
tává változott, folyik tovább a tánc, a mulato
zás, mint hogyha nem volna elegendő az év 
52 hetéből az az egész sorozat, melyből Isten 
csak ezt a pár hetet szakította ki, hogy ebben 
igaz, mélységes lelki életet éljünk. De a mi 
egyházunk még mindég normanapoknak tekinti 
a böjti napokat, amelyeken a jó evangélikus 
ember beletekint a lelke mélyébe, hogy azt 
megfigyelje s mindjobban Istennek élő lélekké 
változtassa.

Engem most odavezet á lelkem a Krisztus 
keresztje alá. A z  alá, amelyet olyan sokan meg
rajzoltak, megfestettek, magyaráztak, de olyan 
kevesen értettek meg igazán. Oda zarándoko
lunk a kereszt alá. nemcsak azért, mert ott 
játszódott le a világ legnagyobb tragédiája, nem 
is azért, mert ott igazolva látjuk azt az igaz
ságot, hogy aki fel tud emelkedni a földi élet 
színvonala fölé, azt meggyalázza a gonoszság, 
azt megvesszőzi a hitványság, azt elárulja a 
meg nem értés, nem is Csak azért, mert szívünk 
hálája kényszerít meghajtani térdeinket imád
kozó érzéssel a kereszt előtt, hanem azért, mert 
ott megtanuljuk, hogy miért van a szenvedés. 
A  legnagyobb szenvedő felel erre a kérdésre 
és az ő keresztje alatt megtanuljuk azt az igaz-
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Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, ta  Szigety Nándor és Fia m  
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.

ságot. hogy a szenvedés minden igaz hivatás
nak természetes alkotó része. A  szenvedésre 
szükség van. Aki komoly hivatást akar betöl
teni, az a szenvedést nem kerülheti el. Minél 
magasabb célt tűz ki maga elé az ember, annál 
inkább el kell készülnie a szenvedésre. Lemon
dás nélkül nagy célokat elérni nem lehet. Jézus 
már életében sokszor mondotta, hogy az Ember
fiának szenvednie kell. Jól tudta azt, hogy rá 
szenvedés vár, és mégis mindég nyugodt és 
békességes volt a lelke, mert tudta azt, hogy 
az emberiség boldogítása szenvedés nélkül el 
nem érhető. A  nagy gondolkodók, nagy célok 
szolgái, nemzetek boldogítói, népek művelői 
mind, de mind a szenvedés útját járták. Az 
édesanya, az édesapa élete csupa lemondás, 
önmegtagadás, szenvedés, mert hiszen gyerme
keiért él. Aki a szenvedést nem ismeri, az 
másokat nem boldogíthat. Jézusnak volt a leg
nagyobb hivatása a földön, mert ő  nem egy 
embert, de az egész emberiséget boldoggá 
akarta tenni. A célja az volt, hogy Istenhez 
vezessen minket. — Péter levelében olvassuk, 
hogy „Jézus is szenvedett egyszer a bűnökért, 
mint igaz a nem igazakért, hogy minket Isten
hez vezéreljen“ . Másokért szenvedni nem szé
gyen, hanem dicsőség. Ezt nekünk, evangéliku
soknak és magyaroknak különösen is meg kell 
értenünk. Mi szenvedő egyháznak és szenvedő 
nemzetnek vagyunk gyermekei. A z  evangélikus 
egyház 4-százados élete alatt a szenvedések 
sorozatát élte és éli át. Nemzetünk ugyancsak 
a szenvedéseknek, a korbácsoltatásoknak a 
nemzete volt mindég és ma is az. És nekünk 
ebben a szenvedésben mindég példánk legyen 
a Krisztus, ő  azzal a biztos hittel szenvedett, 
hogy az Isten akarata teljesedik rajta és ez a 
hit adott neki erőt szótalanul hordozni a keresz
tet véges-végig a Golgota felé. És milyen érde
kes az, hogy előttünk mindég éppen a szenvedő 
Jézus a legnagyobb és legfenségesebb s az a
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A  Fasori Evangélikus Énekkar 
énekóráit jövő héttől kezdve nem ked
den, hanem szerdán tartja 7 órai kez
dettel.

pogány százados is a legnagyobb szenvedés 
után és láttára mondja a teljes meggyőződés
nek erejével: Bizony mégis Isten fia volt e z !

A  szenvedés jobbá teszi az embert. Iga
zán jó csak az lehet, aki szenvedéseken ment 
keresztül. A  szenvedés felemeli az életcélt. Meg 
kell éppen azért értenünk, hogy minden szen
vedésnek célja van. Nem céltalanul reánk zú
duló fájdalom ez, de életre, tisztaságra, magas
ságokba nevelő eszköz. A  költő mondja: Az 
örömnek levegőjét megtisztítja a bánat. És való
ban igy van. Erre az igazságra tanit minket a 
kereszt böjt idején és mi értsük meg magasztos 
tanítását, mely ez Istentől adott szent időben 
hangzik felénk. *

A  márc. 9. vallásos estélyen e sorozatban 
dr. Koch István főgimn. tanár fog előadást tar
tani a középkori keresztyének szenvedéséről. 
Kezdete d. u. 6 órakor a Deák téri iskolák dísz
termében. Mindenkit szeretettel várunk.

MönyviNiiiertetés.
i.

Báró Podmaniczky Pál: „ G a z s i  e l i n d u l "  
Bethánia könyvkiadóhivatal 1927. Szerzőnk, akinek 
több vallásos tárgyú novelláskötete forog közkézen, 
most ebben az írásában ismét egy olyan témát 
választott, amely az ő leikületéhez legközelebb áll 
s ebben az elbeszélésében olyan hűen szólaltatja 
meg a falu lelkészét, hívő és hitetlen embereit és 
a konfirmációjára állandóan visszaemlékező kis 
Gazsit, hogy az ember azt hinné, hogy ez nem is 
történet, hanem valóság. Idealizált ugyan a téma 
választása, nem abban az elgondolásban, hogy a 
szegény ember árván maradt gyermekéért gazdag 
és szegény rokonok egyaránt küzdenek, hanem 
azért, mert a Gazsi bibliaolvasása mintha hihetet
len volna, a mi falusi viszonyainkban. E kedvesen 
megírt kis történet a magyaros beszéd szempont
jából jelent szerzőnknek újabb dicsőséget.

II.

T o k i c s i  Isi i ,  j a p á n  r a b l ó g y i l k o s  
f e l j e g y z é s e i  a t o k i ó i  b ö r t ö n b e n .  Fordí
totta: Br. Podmaniczky Pálné. — Európai ember

számára különösen érdekes ennek a könyvnek az 
elolvasása. Betekintést nyerhet először a japáni 
erkölcsi világba s azt állapíthatja meg, hogy a 
könyvekből és útleírásokból a japán világot az 
ember nem ismerheti meg, legalább is azoknak 
idealizált volta sok ferde képet ad. Ebből a könyv
ből a bűnözők és börtöntöltelékek életét ismerhetjük 
meg s megállapíthatjuk, hogy ott még raffináltab- 
bak a gonosztevők, mint Európában. A számuk 
sem elenyésző. A bűnöző hajlam kiirtása ott is 
minden apparátussal dolgozik, de épen olyan ke
vés sikerrel, mint az európai.

Tokicsi Isii, akinek lelkét több rablógyilkos
ság vádja terheli, börtönében tér meg angol misz- 
szionáriusnők segítségévei s keresztyénségét azzal 
mutatja meg, hogy a kivégzéséig terjedő időben 
megírja önéletrajzát, hogy embertársai abból okul
janak. Naplójegyzeiszerü feljegyzéseiben inkább 
reflexiók formájában beszél az eseményeiről s el
múlt élete haszontalanságairól. Kétségtelenül érde
kes könyv s tanulságos minden részében. Hivatalos 
egyházi embert azok a részek érdekelhetnek leg
jobban, amikor Tokicsinak a börtön buddhista 
lelkészeivel folytatott vallási vitatkozásait olvas
hatja. Ha igaz volna az a türelmesség, amellyel 
ők a keresztyénné lett rabokat kezelik s a való
ságnak megfelelő volna annak a nagy szeretetnek 
a megnyilvánulása, amellyel a keresztyénné lett 
jogászok és fegyintézeti hivatalnokok ezzel a 
halálraítélttel bántak, akkor ezek a részek azok, 
amelyek különösen figyelemreméltók.

Br. Podmaniczky Pálné munkájának sikerét 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy e kis könyv 
már Budapesten is elterjedt s sokak szívesen olva
sott könyve lett. g. L.
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H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. március 4-én :

H e l y
Óradélelőttdélután Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10

.. .

báró Podmaniczky Pál ;
Deák-tér (magyar) n Sólyom Jenő
Deák-tér (magyar) 6 Ruitkay Mikiién Gyula
Fasor (ifjúsági) 10 Bereczky Sándor
Fasor 11 Késmárszky Lajos
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) 5 Broschkó G. A.
Kőbánya 9 Hudák János
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Dr. Szuchovszky Lajos
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. Mohr Henrik

i Horthy Miklós-út 27. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
Március 11-én a Deák-téri templomban Dr. Kirch- 

knopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos, e kő
bányai templomban Majba Vilmos prédikál.

Úrvacsoraosziás. Bojt minden vasárnap
ján a délelőtti istentisztelet végén Úrvacsora- 
osztás úgy a Deák-téri, mint a fasori templomban.

Felnőttek konfirmálása. Ez évben is a 
Deák-téri és fasori lelkészi hivatalok külön órá
kat adnak olyan felnőtt evangélikusok részére, 
akik annak idején bármily okból elmulasztották 
a konfirmációt. Jelentkezéseket a lelkészi hiva
talokban, de istentiszteletekfalkalmával is elfo
gadunk.

Böjti esték a fasori templomban. A  fa
sori ev. szövetség és nőegylet rendezésében böjt 
minden szerda estéjén d. u. 6 órai kezdettel a 
fasori templomban böjti előadások lesznek. Á z 
előadások közös címe: Krisztus Királysága. 
Márc. 7-én Krisztus a katolicismus megvilágí
tásában, előadó Kemény La jos; márc. 14-én 
Krisztus a kollektivismus megvilágitósában, elő
adó Gaudy László; márc. 21-én Krisztus a 
protestantismus megvilágításában, előadó Ke
mény La jos; márc. 28-án Krisztus a hitetlenség 
megvilágításában, előadó Gaudy László. A  nagy
héten minden este lesz előadás, melynek tárgyát 
később közöljük. Belépti-díj nincs. Offertórium 
szegényeink javára.

A  Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés: Szakács Katalin, Lévay Éva Mária, 
Szelényi Elek Jenő Gyula, Sőrék Erzsébet Irén, 
Prépost'Irén Margit, Pajor Jenő, Kapuszta Jenő 
Gyula, Berger Ferenc Bálint. Esketés: br. Crails- 
haim Krafft József ev.— nemesberei Papp-Ragány 
Dalma rk.; Hevesi Andor ev.— Kakuk Ilona rk. 
Temetés: Hajcsi Karolin (68 éves), Kovács Já
nos (36 éves), Spiesz Mihály (64 éves), Papp

József (22 éves), Kucsera Mihály (46 éves), 
Smidelius Mária (35 éves), Orosz Mária (22 éves). 
Adomány: Babnics Gyula szegényeknek 10 P, 
W . M. diákmenzának 10 P, szegényeknek N. N. 
0'50 P, Paár Vilmos 1 P, özv. Sedlmayer Já- 
nosné 10 P, diákmenzának N. N. 10 P.

A  leányegyesület utolsó vallásos-estje volt 
febr. 17-én, pénteken s ezen Túróczy Zoltán 
győri lelkész „Szent dac és szent gyönyör” címen 
tartott előadást. A  zsoltáríró szavai alapján raj
zolta meg az Istenben bízó ember érzelemvilágát, 
aki az élet minden keserűsége, kudarca, fájdalma 
között is, csupán az Isten jóságában bizakodva 
megáll mint a kőszikla, szent daccal a szivében 
és amikor már a nyomor meg az élet sok visz- 
szássága szinte összetörte, akkor is valami vég
telen boldogsággal kél ajkáról az ig e : „Oly igen 
jó nékem!" — 19-én rendezeti leányegyesületi 
teaestélyen szép számú közönség gyönyörködött 
a művészi műsor minden egyes számában. Elő
adást, jobban mondva elbeszélgetést tartott Rexa 
Dezső pestvármegyei főlevéltáros, még pedig egy 
elsárgult régi leánynapló három sora felett, mely, 
így hangzik : „A z uborkát béfojtottam, Horátiust 
olvastam s az édesanyámtól egy pofont kaptam". 
A  régi grófkisasszony, aki e sorokat valamikor 
papírra vetette, bizonnyal nem is gondolt arra, 
hogy a modern leányok előtt fog állni, hogy róla 
fognak beszélgetni csendes estéken, mint a már 
nem létező típusáról a női nemnek. De nekünk 
igen jól esett hallani ebben a mai világban, 
mikor már a leányok nem szeretnek olyan 
nagyon uborkát béfojtani, sem pedig a divaton 
kívül álló örökéletű írók írásaiból olvasgatni, 
amikor már az édesanyai pofon, az a jóságos 
kézzel adott, legtöbbször csak a múltak vissza
járó emléke. — A  szép estéért köszönet a leány
egyesületnek és a szereplőknek!

A  budapesti protestáns katonai egyház- 
község minden vasárnap d. e. 11 órakor tartja 
istentiszteleteit VII. Abonyi-u. 21. sz. a. teremben. 
A  márc. havi istentiszteletek a következők:

4-én prédikál Balikó Lajos főlelkész.
11-én „ Soltész Elemér püspök.
15-én „ v. Horkay Béla lelkész.
18-án „ Gombos Lajos lelkész.
25-én „ Soltész Elemér püspök.
A z értesítésen a templomba járásra vonat

kozó tiz szabály is van :
1. Jöjj! 2. El ne késsé]! 3. Imádkozzál, 

mikor a helyedre ülsz] 4. Énekelj erőteljesen 
és teljes szivedből 1 5. Kisérd az imádkozást 
igazi együttérzéssel! 6. Figyelj áhitatosan a 
prédikációra! 7. Tedd magadévá az áldást! 
8. Adakozzál hálaadással 1 9. Ne távozz az 
istentisztelet befejezése előtt! 10. Vidd haza az 
istentisztelet hatását s a következő alkalommal 
hozd magaddal egész családodat.

Értesítés a Luther-Társaság köréből. 
A Luther-Társaság titkári hivatala ezúton értesíti 
a tagokat, hogy mindazoknak, akik a kimutatott 
tartozást megküldötték, szétküldötte az évi illet
ményül megállapított kiadványokat. Nevezetesen:
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N e felejtse el előfizetését beküldeni!

1. Payr Sándor: A magyar protestáns gályarabok.
2. Antal Géza: A gályarabszabaditó de Ruyter 
Mihály. 3. Győry Vilmos: Franklin Benjámin, egy 
igazi polgár élete. 4. Luther Márton: A keresztyén 
ember szabadságáról. 5. Farkas Mihályné Kenessey 
Gizella: Légy hű mindhalálig. Összesen 24 iv 
(384 lap). Az évkönyv és ösvény később jelenik 
meg. Az 1928. évi kiadványokat ősszel küldjük 
szét. A tavasz folyamán megjelenik kiadványaink 
új jegyzéke, mely a Luther-Társaság tagjai szá
mára rendkívüli kedvezményeket tartalmaz. E ked
vezményekre előre felhívjuk a tagok figyelmét. Nagy 
szellemi kincsre tehetnek szert olcsó áron. Egy
úttal a titkári hivatal felkéri a tagokat a tagdijak 
sürgős befizetésére. Új tagok jelentkezését elfogadja 
a Luther könyvkereskedése és a főtitkár, vidéken 
pedig minden lelkészi hivatal.

A  leánykollégium Ibsen - emlékünnepe. 
Febr. 25-én, szombaton áldozott leányiskolánk a 
hatalmas drámairó: Ibsen emlékének, szépen sike
rült ünnepély keretében. A Veres Pálné-utcai dísz
termet egészen megtöltötték az érdeklődők. Ott 
voltak a szülők, de ott voltak egyházunk és isko
lánk vezető férfiaí is szép számmal. A műsor ele
jén dr. Szelényi Ödön tartott bevezető előadást s 
feltárta ennek a hatalmas lángelmének fejlődését, 
küzdelmeit, céljait, sikereit úgy, hogy a műsor a 
kellőképpen előkészített hallgatóságra már egysé
gesen hatott. Pedig nehéz egy ilyen rövid előadás
ban csak megközelítőleg is helyes képet adni egy 
olyan szellemóriásról, mint Ibsen. A nehéz feladat 
sikerült. A műsoron szerepelt legelőször is a költő
nek a Magyarokhoz irt költeménye, utána pedig 
Grieg két Ibsen-dala. Majd a Brand, a Peer Gynt, 
a Nóra és a Vadkacsa egy-egy jelenetét mutatták 
be a növendékek. Nagy lelkesedéssel játszottak 
mindnyájan s anélkül, hogy kiemelnénk valakit, 
egyetemlegesen állapítjuk meg, hogy dicséretre 
méltó, szép munkát végeztek. A műsort az ének
kar éneke zárta le, Grieg két Ibsen-dalának el- 
éneklésével. Az énekkar vezetése s általában az 
előadás megrendezése dr. Böhm Dezső igazgató 
munkája, amiért köszönet neki, de köszönet mind
azoknak, akik nehéz munkájában segítségére voltak. 
Egy ilyen ünnepély nemcsak hódolat az istenadta 
lángész előtt, de élmény a tanulóságnak, öröm a 
szülőknek, jutalom a tanítóknak s a fejlődés Ígé
rete az egész iskolának.

Meghivó. A  Protestáns Nőszövetség 1928. 
március 13-án kedden délután 6 órakor a Deák
téri Evang. Leánykollégium dísztermében (bejá
rat IV. Sütő utca 1. sz. II. éra.) rendezi ezidei 
II. Kulturdélutánját, melyre T. Címet és b. hoz
zátartozóit szeretettel meghívja a kulturszakosz- 
tály elnöksége. Előadást tart Dr. Bőhm Dezső 
ev, leánykollégiumi igazgató „Magyar operákról 
Erkeltől Poldini“-ig. A z operákból áriákat éne
kelnek: Petri Kató és Laurisin Lajos a m. kir. 
Operaház tagjai, V. Babits Vilma és Dr. Edvi- 
Illés István hangverseny-énekesek. Közreműköd
nek m ég: Bakó Lászlóné a Nemzeti Színház

tagja Dr. Molnár Jenő zeneszerző, Szijj Dénes 
tárogatóművész. Helybiztosítás: hétfő, szerda 
és pénteken délelőtt 10-2 óráig a Protestáns 
Nőszövetség irodájában (VIII. Üllői út 24. Tele
fon : József 451-65.)

Kulturest a Protestáns Orsz. Árvaházban. 
A Protestáns Orsz. Árvaház volt növendékei által 
alakított „protestáns Országos „Brocskó Lajos" 
Árvaszövetség“ február 18-án az árvaházban ma
gas színvonalú kulturestét rendezett elismert mű
vészek közreműködésével, akiket meleg tapssal ki
tüntetett a nagyszámú közönség. Vincze László 
gordonkaművész, az árvaházi iskolának egykori 
bejáró tanulója, aki a Zeneakadémián tartott kon
certjeire az árvákat is meghívni szokta, Popper: 
Magyar rapszódiáját adta elő. A hallgatók taps
viharral jutalmazták hangszerének kiváló művészét. 
Zongorán kisérte: Vincze Sándor zongoraművész. 
Sponerné Martin Anna énekművész és zenetanár, 
az árvaház volt növendéke szépen csengő hangján 
Schubert-dalokat énekelt nagy sikerrel, Zeitler Anna 
zongoraművésznő jó zenei érzékkel és technikai 
készséggel zongorázott Kiemelkedő pontja volt a 
műsornak Szathmáry Margit, Hubay Jenő kitűnő 
növendékének elbájoló játéka is. Tetszéssel adó
zott a közönség Ascher Katónak, ki hangulatos 
melodrámát adott elő, K. Frimm Vera zongora- és 
Tóth Gábor hegedükisérete mellett. Finoman, poé- 
tikusan szavalt Ádám Vilma, árvaházunk volt nö
vendéke. Bájos jelenetben gyönyörködött a közön
ség, amidőn egy 10 éves gimnázista leány be
mutatta táncügyességét. A kulturestét megnyitotta 
és befejezte az árvák énekkara Mendöl Ernő főv. 
énektanár kiváló rátermettségü vezetésével. Az ének
kar ezúttal is precíz előadásával megérdemelte az 
elismerést. A jól sikerült kulturestnek anyagi sikere 
is volt, amennyiben 150 pengőt jövedelmezett a 
szövetségnek, amely az árvaházból kikerült növen
dékeknek erkölcsi és anyagi támogatása céljából 
alakult. Az Árva-Szövetség ezúttal egyben közli, 
hogy havi választmányi üléseit ezentúl nem min
den hónap utolsó, hanem minden hónap e l s ő  
vasárnapján d. u. 5 órakor tartja meg.

Állást, foglalkozást nyújtani tudó hittest
véreink figyelmét felhívjuk a bpesti KIÉ ezen 
áldásos munkájára. Kérjük hittestvéreinket, szí
veskedjenek, amennyiben alkalmazottat keres
nek, a bpesti KIÉ titkárságának ezt tudomására 
hozni. A z  egyházi munkákban dolgozó hittest
véreket elsősorban ajánlja alkalmazásra a K1E. 
Bármilyen alkalmazottra van szüksége, írjon a 
KIE-be. (VIII., Főherceg Sándor-utca 28.)

P A ra t la n n l o lcsón

Zongorák, harmőniumok
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron

E H A L L  M.
Budapest, VI.. Andrássy-út 15. I. e.

Vásárlás előtt saját érdekében feltétlenül 
n é z z e  me g  r a k t á r a i  má t !

2 5  é v e n  k e r e s z t y é n  c é g :.
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A  kőbányai evang. templomépitési alapra
száz pengős kötelezvényt jegyeztek: Bernhardt 
Tivadar, özv. Leyrer Jánosné, özv. Hesz Györgyné, 
Sagmeister Janka, Molnár István, dr. S. L., Kros- 
lák Mihály, Földváry Imre. — Ötven pengős köte
lezvényt jegyzett: Hedrich Márton. — Befolyt 
készpénzadományok: Molnár Andrásné 10'— , 
Horváth Sándor 5'— , Tetzel János 10'— , Schiedl 
György 3'— , Haber Ilona 5'— , Szalai Mihályné 
10’— , Sramko Ilona 5‘— , Szabó-Barta 2 — , Kiss 
Lajosné 5'— , Nagyné Bursits Anna jegyfüzet 
20'— , Rebró Antal 10'— , Dulin Arthurné 1'— , 
Csányi Júlia 30’— , Ekkert asztaltársaság 8'— , 
özv. Ruttkay Béláné 5'— , Dobronay Vilma jegy
füzet 10'— , Szekovits Béla 10'— , Dvorák Kál
mán 4'— , Kiss József 5'— , Witímann Szendike 
5’— , vitéz dr. Márton Andor 10’— , Benedikti 
Vilma 5’— , Latinák Jenőné 50'— , Kiss Lajosné 
4'— , Gyenes Szidónia 1 '50, Küffer Kálmánná 
20'— , Czivin Vilmos és neje 80'— . Schwab 
Károlyné 100'— , Kalmár Dánielné 10'— P.

Lapunk terjesztésére adakoztak, illetve 
felülfizettek 1928. január hóban: Jancsurák 
Gusztáv, Demuth Sándor, Krausz Gusztáv, 
Meskó Pál, Kovács Kálmán, dr. Szelényi A la
dár, dr. Rásó Lajos. Szabó Imre, Jancsek Ká
roly, Csibra Józsefné, Balassa János, dr. Elischer 
Vilmos, br. Harkányi János, Knuth Károly, dr. 
Trajtler István, Haidekker Sándor, dr. ílíyefalvy 
J. Lajos, Rozlosnik Mihály, br. Radvánszky 
Antal, Popela János 10— 10 P, Zsigmondy Zol
tán 15 P, dr. Kerpely Kálmán 12 P, Ruck Lajos 
12 P, Biró Gyula 50 P, Saxlehner Ödön, Szandí- 
ner Gyula, Tolnay Kornél, Stessel János 20-—20 P, 
dr. Schanger Pál, Medgyaszay Gyula, Doctorics 
Benő, Langgúth Oszkár, özv. Sklenszky Ferencné, 
özv. Horváth Sándorné, Sztokna Lajos, dr. Strösz- 
ner Ödön, özv. Pozsgay Tivadarné, dr. Milkó 
Vilmos, özv. János Endréné, dr. Felkai Ferenc, 
Benes Imre, Kirschner János, dr. Krepuska Géza, 
Kóka Fere íc, dr. Raisz György. Elischer Viktor, 
dr. Gregersen Mihály, Brössler Rudolf, dr. Vetsey 
Aladár, dr. Löwe Károly. Petanovits Józsefné, 
Jeszenszky Pál, Kozma Imre, dr. Thébusz M., 
Szeszlér Hugó 10— 10P. — 1928. február hóban: 
dr. Csordás Elemér 40 P, Beck Mária 20 P, 
Hanzsély Ilona 12 P, Beliczai Mária, dr. Saxleh
ner Tibor, Szabadi Jenő, Leidenfrost Elza, Bendl 
István, Hoepfner Guidó, Piroska Lajosné, La- 
votta Gyula, Koós Jenő, dr. Lamoth Károly, 
Tomcsányi Pál, id. Goldmann Henrik, Artner 
Oszkár, Bandi József, Kobelrausch László dr., 
Schreiner Rezső 10— 10 P.

Külföldre utazóknak két darab 16 filléres 
bélyeg beküldése ellenében a legnagyobb kész
séggel írja meg levélben a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Szövetsége (Budapest, IX., Üllői-út 
29. II.) Európa bármelyik részén található keresz
tyén ifjúsági egyesületi szállodák pontos címét. 
Nyilvántartják továbbá az összes németországi 
Christlicher-Hospize-k címét. E szállodák keresz
tyén intézmények, olcsók, tiszták és „borravaló" 
bennük nincs.

Egy bútorozott utcai szoba azonnal kiadó. Vili., 
Rákóczi-tér 17, II. emelet 7, lépcsőház (lift), a körúttól a 
második ház.

Családi tragédián átment, két kis fiúval itt maradt 
ev. rajztanár, gimnáziumi és keresk. érettségivel, irodai 
vagy könnyebb testi munkát vállal és keres. Bővebbet a 
fasori lelkészi hivatalban. T. 296-16.

Kétszobás komfortos lakást keresek csekély lelé- 
péssel vagy aranybérrel. IV., Károly-körút 22, 111. em. 6, 
Telefon : József 454—91.

Elfoglalt anyák figyelmébe ! Német játszódélelőttök 
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.

Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sén is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szve- 
tenay-utca 8. III. 16.

Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb 
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Hítiestvéreink szives támogatását kéri özvegy 
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.

Bejáró főzőnőnek ajánlkozik jó bizonyítványokkal, 
Dubay Jenőné. VII., Nefelejts utca 30. I. 13.
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