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Egyes szám ára 10 fillér.

A bűn.
(János ev. VIII. 1— 14.)

hogy tűz kell az aranynak, hogy 
k’cl vad K i  a salakból

izzovasnak, nogy lormaoa 
kényszerüljön, ahogy beteg
nek kell lenni ahoz, hogy 
szomjazzunk az egészség 
után, úgy van szükség az 

ember életében a bűnnek jelenlétére,— 
nem azért, hogy elkövessük, nem azért, 
hogy megtoroljuk, hanem  azért, hogy  
€lz ellenhatás örök  törvényénél fogva 
érvényesüljön. Bűn és bűnhődés, szen
vedés és megbánás, megtérés és javulás 
nélkül ellanyhulna, elpetyhüdne a lelki 
élet, kényelmessé tenné a veszélytelen 
egyformaság, fáradt lenne, mint az óra, 
melyben a rúgó feszítése szűnőben van.

A jó és a rossz ellentétét, az erény 
és a bűn örök harcát bölcs gondviselés 
ösztönző és feszitő erő gyanánt használja 
fel és alkalmazza az ember életében. 
A legtöbb em ber ugyanis úgy veszi a  
bűnt, mint tartozékát életének, melyen 
legfeljebb enyhíteni lehet, de mert telje
sen meg nem szüntethető, egyszerűen 
belenyugszik abba, hogy minden em ber 
bűnös. Ez a könnyelmű felfogás meg-

csökkenti saját ellenállásukat a bűnnel

vele, mikor meg van s végül a rossz- 
nuK jova való auejieszteset önmaguk
ban, vagyis önmaguk javítását.

Óh, ha valaki elolvashatta volna 
azt, amit a bűnös asszony története 
szerint Jézus ujjával irt a földre, mikor 
ítéletet kértek tőle a bűnnel szemben. 
Ott volna benne örök  megfejtése a  bűn 
rendeltetésének, a  lelkiismeret titkának, 
a  korm ányzó Isten m élységes gon dola
tának. Talán azt irta oda: A bűn nem  
azért van, hogy büntetés legyen . . . 
Mikor pedig ellenségei szorgalmazták a 
feleletet s ő igy szólt: „Aki közületek nem  
bűnös, az  vesse reá az  első követ“ . . . 
újra tovább irt. Talán befejezte a mon
datot: a büntetés azért van, hogy a 
bűnből jó  legyen . . .

A bűnből jón ak  kell lenni, — ez  
világit ki fényesen ebből a történetből. 
Olvassad figyelmesen és gondoljad  meg 
kom olyan e böjti napokban  ennek a  
történetnek és saját életednek ezer tanú
ságából, hogy Isten által a  lelkiismereten 
keresztül kény szer ittetik a bűn a jót 
szolgáln i! . . .

IV. évfolyam 11.szám 1928. március 11.
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Román egyházpol 1S ika.
R o m á n i á b a n  új felekezeti törvényt készí

tenek. Ebből a törvényjavaslatból a M a g y a r s á g  
mutatót közöl. — Ilyesféle rendelkezések vannak 
benne: Az egyházaknak tilos 100000 leinél na
gyobb adományt elfogadniojí. A püspökök köte
lesek rendeleteiket közölni a kultuszminiszterrel, 
aki azok végrehajtását felfüggesztheti. Az egyház- 
községnek, az esperességnek és a püspökségnek 
van jogi személyisége, de magának az egyháznak, 
mint olyannak, nincsen, úgy, hogy a szakadárok 
ellen nem lehet majd fellépni. Az államsegélyt a 
hívek maximált lélekszámától teszik függővé. Az 
áttérést olyképp szabályozzák, hogy elegendő a 
puszta bejelentés az anyakönyvvezetőnél, az indo
kolásnál nem kell semmi figyelemmel lenni a val
lási meggyőződésre, hanem elegendő például annyit 
mondani, hogy az áttérés oka nagy szerelem. Át
térések esetén az egyházvagyon megoszlik, még 
pedig úgy, hogy az áttért hívek számával arány- 
lagosan az egyházközség vagyonának megfelelő 
hányada azt az új egyházat illeti meg, amelybe 
az áttérések történtek. Az apa szabadon rendel
kezhetik a gyermekek vallása felett 18 éves korukig. 
Az egyes egyházak hat hónapon belül kötelesek 
alkotmányukat bemutatni és a kormánnyal elisme- 
tetni. Ez az intézkedés különösen a katolikusokra 
nézve sérelmes, akiknek e tekintetben elismert 
történelmi jogaik vannak.

A baptisták nem szerepelnek az elismert

vallásfelekezetek között, bár a kormány az angliai 
és amerikai közvéleményre való tekintettel erre 
Ígéretet tett. A baptistákról mindössze egy utólag 
beillesztett pont mond annyit, hogy a baptisták 
szerzett jogai érvényben maradnak.
...............  ......................... ............................ ................—

Külföldi hírek.
Az E g y e s ü l t  Á l l a m o k  egyházai szövet

séget kötöttek abból a célból, hogy az ország te
rületén a vallástanítás érdekében minél nagyobb 
tevékenységet fejthessenek ki. Ennek a szövetség
nek tagjai az evang., a róm. kath. és a zsidó 
egyház. Egyenjogú szerződő felek mind a hárman 
s á követelésük tartalma is egyenlő: a kötelező

re, a bevásárlás jól ment. A másfél órai séta a 
szárazföldön nagyon elfárasztotta őket, mert 15 
nap alatt már nagyon megszokták, hogy folyton 
csak az ingadozó hajón tartózkodtak és keveset 
mozogtak. A városból este fél 9-kor jöttek vissza, 
mig mások éjszakára a város szállodáiba mentek 
be aludni, hogy a hosszú tengeri út után végre 
biztos talajon pihenjenek. Ők mindenesetre meg 
akarták a szállodai költségeket takarítani, de alvás
ról — sajnos — nem lehetett szó. A hajónak itt 
újra el kellett magát szénnel és vizzel látnia s a 
sok hindu munkás csak úgy nyüzsgött a hajón. 
A szénnek, teának s egyéb Ausztráliába szánt kül
deményeknek beraktározását valami különös egy
hangú ének mellett végezték a munkások. A ka
binjuk ablakát ki sem merték nyitni, mert nem
csak a szénpor szállott volna be, hanem a nagy 
sürgés-forgásban egy hindu is beléphetett volna s 
elvitte volna az elemelhetőt. A levelet a fedélzeten 
irta, ahol társával együtt térdüket használták Író
asztalnak. A hajó többi utasai különböző bolond
ságokkal töltötték az., időt.

Eszébe jutott a Halleluja 56. énekének 2. 
verse: „Bár illatot lehelve fuj Ceylonon a szél, az 
ember árva lelke ott is csak a bűnben él.“ Igen, 
ez igy van, a szegény hindu nép nagy testi és 
lelki nyomorúságban él. Rengeteg a kolduló, már 
az egyéves gyermek is a kezét nyújtja. Az utcán 
melléjük szegődött egy 10 évesnek látszó fiú, aki 
előbb virágot kínált, azután alamizsnát kért, ké
sőbb énekelt, csakhogy valami módon pénzt csal-

T  Á R C  a

Molnár Mária az Indiai-Óceánon.
Molnár Mária, magyar misszionárusnő, mi

közben „Orsóvá" nevű hajója teljes gőzzel futott 
Ausztrália felé, december 30-ról kelt levelezőlapon 
közli, hogy olyan nagyon melegük van, hogy alig 
tudnak gondolkozni. — Miután tiz napon át éjjel
nappal megállás nélkül egyenletes gyorsasággal 
mentek, másnapra várták Ceylon szigetére való 
érkezésüket. Karácsony ünnepén a többi utas tánc- 
mulatságot rendezett, ők azonban az estét maguk 
között töltötték nagy kedvesen. Az ünnep első 
napjának estéjén maga a kapitány tartott biblia
órát. Mint Isten gyermeke, elmondotta megtérése 
történetét s kívánta utasainak, hogy legyenek Jézus
ban ép oly boldogok, mint amilyen ő.

31-én délután négy órakor megérkeztek Co- 
lomboba, hol a hajó január 1-én délután 1 óráig 
szándékozott tartózkodni. Port Szaidból, a Szuezi- 
csatorna bejáratától a Vörös-tengeren, Ádeni-szoro- 
son és az Indiai-Óceánon keresztül tiz nap alatt 
érkeztek Colomboba.

Néhány órára bementek a városba, hogy tró
pusi kalapot vásároljanak maguknak, mert szigorú 
szabály, hogy kalap nélkül a fedélzeten nem sza
bad tartózkodni (bizonyára a napszúrás veszélye 
miatt). Az európai üzleteket már zárva találták s 
igy hinduknál kellett mindent bevásárolniok, de 
minthogy az angol nyelvet már tudták valamennyi
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vallástanítás bevezetése. Ez a szövetkezés azonban 
még sem tekinthető Róma szemében olyan vala
minek, amit a legutóbbi Enciklika nem engedé
lyezne.

Az a m e r i k a i  református egyházak azt az 
indítványt tették a magyar ref. konventnek, hogy 
a két egyház lépjen egymással szövetségre. Az 
amerikai képesítésű lelkészek az óhazában is 
ismertessenek el lelkészeknek és adott esetekben 
ők is pályázhassanak a magyarhoni állásokra. 
Nem akarunk beleszólni ebbe a kérdésbe, de az 
esetleges engedélyezés olyan lavinát indítana meg, 
ami a magyar protestantizmusnak nem válna elő
nyére.

A r ó m .  ka t h .  e g y h á z  egyik buzgó lel
késze a Krisztus Királyságához hasonlóan meg= 
akarja inditani a Krisztus a munkás c. mozgalmat, 
hogy ezzel szolgáljon a munkásság vallásos szük
ségleteinek. (Erre a kérdésre egy önálló cikk 
keretében még visszatérünk.)

A b e r l i n i  Ufa film-szinház szenzációja a 
Luther film. Ma már a körülötte támadt viharok 
lecsendesedtek s a film elkészítőit az a dicsőség

és kitüntetés érte, hogy a hivatalos kritika szerint 
tökéletesebb s jobb film, mint a nálunk is ismert 
Királyok Királya, vagy bármelyik történeti tartalmú 
német vonatkozású film.

H a m b u r g b a n  lelkésszé avattatott Kunért 
kisasszony, akinek beosztása a női börtönökben 
való lelkészi szolgálat. Ezt a német nők kíván
ságára töltötték így be s az ellenvéleményen levők 
nagy várakozással tekintenek a jövőbe, hogy 
negatív lesz-e az eredmény.

B a d e n  t a r t o m á n y  most adta ki hiva
talos statisztikai adatait, amelyből megállapítható, 
hogy száz év alatt a római egyház lélekszáma 
10“/o-al csökkent, míg az ev. egyház lélekszáma 
8%>-al növekedett.

A G u s z t á v  A d o l f - e g y e s ü l e t  126 theo- 
logust támogat tanulmányai végzésében. Ezek kö
zül 34 lengyel, 12 poseni, 4 kispolyák, 20 erdélyi 
(szász), 14 csehszlovák, 10 a balti államokból való, 
6 orosz, 6 jugoszláv és 3 osztrák. Magyar tehát 
egyetlen egy sincs. Vagy nem akadt jelentkező s 
ez is baj, vagy a jelentkezőknek nem sikerült ilyen 
segélyt kiutaltatni s ez még nagyobb baj.

olyan gyorsasággal, hogy először úgy tűnik fel, 
mintha kérésziét vetnének.

Ott ül a fedélzeten, előtte Colombo kikötője, 
benne olasz, német és portugál hajók, az „Orsóvá" 
képviseli az angol hajózást. Noha már reggel 4 
óra van, a város még ki van világítva (odahaza 
most van fél egy), már kei föl a nap s a hinduk 
még mindig lankadatlan erővel és gyorsasággal 
dolgoznak. Délután óta egyszer ettek egy kis rizst 
valami paradicsommártásféle étellel, de nem tányér
ba tálalva, hanem vastag barna papirosról, ahonnan 
kézzel fogyasztják él. F. látvány rendkivül érdekes. 
Most néhányan ott feküsznek körülötte a padlón 
es mélyen alusznak. Két gyermek is van köztük, 
ak;k talán apjukkal jöttek a hajóra, de elfáradtak 
s teljes nyugalomban alusznak a kemény fekhe
lyen. Ha egyik oldaluk elfárad, a másikra fordul
nak, anélkül, hogy felébrednének. Szegények, eze
kért is eljött Megváltónk, érettük is meghalt, szá
mukra is elvégeztetett az üdvösség, minden kész 
van számukra, de ki fogja nekik megmondani?! 
Szeretné mindannyiukkal megismertetni Krisztus 
szeretetét, de annyit nem tud nyelvükön szólani, 
az angolt pedig ő is, azok is csak törik s igy nem 
sokat értenek belőle. Felszakad ajkáról a fohász: 
,,Uram, küldj munkásokat a te aratásodba, hogy 
minél előbb eljöhess nagy dicsősgben! Jézus ha
mar eljön, jövel Uram, minél előbb."

A „H ajnal“-ból.

jón ki tőlüK Nekik azonban nem volt aprópénzük, 
de talán jobb is volt ez igy, mert különben 20 
koldus is megrohanta volna őket. A szigeten gyö
nyörű pálmák, kaktuszok, leanderek nyílnak s a 
levegő valóban balzsamos, de nem a parton, mert 

t haiszagu minden, hanem a város belsejében, 
vííndenütt a külsőben is megnyilvánul a belső élet, 

az embereken látni, hogy ki kinek a szolgája.
Mikor este, éjfél előtt elgondolkozott s meg 

vizsgálta, amit az elmúlt esztendőben tett s azután 
önkénytelenüí azt is, amit Isten tett, mélységesen 
meg kellett aiázkodnia s Isten kegyelmét magasz
talta, Jó! visszaemlékezett az azelőtti év utolsó 
estéjére. Győrben a C. F. szövetségek imaórára 
gyűltek össze. A pogány. misszióba \ kimene
telének. ügye teljesen reménytelenül állott a külső 
jelek szerint, de belsőleg éppen az imaóra alkal
mával még nagyobb bizonyosságot nyert arranéz- 
ve, hogy ki fog menni. Még nem tudta, hogy Isten 
hogy fogja ezt elintézni, de belsőleg teljes bizo
nyossága volt arranézve, hogy elintézi. És ime, 
ma már Ceylon szigetén van.

Mikor otthon ceyloni teát vásárolt, ez a szi
get valami hihetetlen messzeségben tűnt fel előtte. 
És ma? Ma úgy érzi, mintha még mindig a magyar 
határon volna. Itt a pálmás vidéken ezek a fekete- 
és barnabőrü ruhátlan emberek csak úgy csalo
gatják be az embert üzletükbe, mint Budapesten 
a Király - utcában, azzal a külömbséggel, hogy 
ezek a földig hajolnak, kezüket a homlokukra s 
onnan a szivükre teszik, sokszor egymásután és
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H Í R E  k.

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. március 11-én:

H e l y
Óra

d é l e l ő l t
d é lu t á n

Lelkész neve
1

! Deák-tér (német) fél 1 0 Broschkó G. A.
Deák-tér (magyar) 1 1 dr. Kirchknopf Gusztáv
Deák-tér (magyar) 6 Sólyom Jenő
Fasor (ifjúsági) 10 Rapos Viktor
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos

1 Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Gáncs Aladár
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik

j Horthy Miklós-út 27. 11 Szabó Aladár
Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikál.
Március 18-án a Deák-téri templomban Ruttkay M. 

Gyula, a fasori templomban Gaudy László, a tisztviselőtelepi 
templomban Majba Vilmos prédikál.

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

Márc. 15. megünneplése. Az 1927. évi 
XXXI. t. c. a múltak hibáit jóvátéve nemzeti 
ünneppé nyilvánította március hó 15-ikét. Ebben 
az ünneplésben evang. egyházunk is részt vesz. 
Elemi és polgári iskolánk növendékei márc. 
15-én d. e. V29 órakor vesznek részt istentisz
teleten a Deák-téri, gimnáziumunk növendékei 
pedig a fasori templomban. Előbbi helyen 
Ruttkay M. Gyula, utóbbi templomban Bereczky 
Sándor végzi az istentiszteletet. Fővárosi és 
állami iskolába járó ev. ifjúság, valamint a fel
nőttek részére is a következő istentiszteletek 
lesznek : D. e. 9 órakor a kőbányai templomban 
Majba Vilmos, 10 órakor az Üllői-úti imaterem
ben Algőver Andor, a Váci-út 61. sz. a. iskolá
ban Rimár Jenő, V2 II órakor a Gyarmat-utcai 
norvég imaházban Pap Ferenc, 11 órakor a 
Deák-téri templomban Dr. Kirchknopf Gusztáv, 
a fasori templomban Kemény Lajos, a Simor- 
utcai imaházban Dendely Károly mond kö
nyörgést magyar hazánkért. — A tanulóifjúság 
vallástanaraitól kapja meg az utasítást, hogy 
melyik templomba van beosztva.

Püspökünk balesete. D. Raffay Sándor 
bányakerületi püspököt a múlt hét vasárnapján 
baleset érte: megcsúszott és lábán inrándulást 
szenvedett. Hála Istennek, egyéb baja nem tör
tént s ha a gyógyulás két-három hetet igénybe 
vesz is, a nagyhét ünnepein már bizonyosan 
teljes egészségben fog munkálkodni. Tisztelői 
és hívei nagyszámban keresik fel és elhalmoz
zák jókivánataikkal.

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 istentiszteletek alkalmával is elfo
gadunk.

Az „Erős Várunk" legújabb magyar for
dítása elérkezett Amerikába is. Érdekes, hogy 
onnan mindent figyelemmel kisérnek. Püspö
künk Cári Doving-tól Chicagóból kapott levelet, 
aki olvasta azt, hogy múlt év október 31-én 
Budapesten új fordításban énekelték az Erős 
várunk-at s kérte ezt a fordítást. Cári Doving 
összegyűjtötte Luther énekének fordításait s azt 
írja, hogy Európából 42, Ázsiából 50, Afrikából 
57, Amerikából 8, Ausztráliából 1 és Óceániá
ból 11 fordítása van. Ez a magyar fordítás lesz 
gyűjteményében a 170-ik.

Folkusházy Lajos drt. egyházunk egyik 
presbyterét a BESzkárt vezérigazgatójává vá
lasztották. Gratulálunk a kitüntetéshez, de saj
náljuk is, hogy alpolgármesteri állását elhagyja. 
Ebben a tisztségben példásan töltötte be hiva
tását, tisztességet szerzett nemcsak önmagának, 
hanem egyházunknak is. Vájjon mikor kap a 
város ismét evangélikus vallású vezető férfiút 
ebben a klerikális lelkű világban?

A budapesti protestáns katonai egyház- 
község VII., Abonyi-u. 21. sz. a. istentiszteletei
nek beosztása Soltész Elemér püspök betegsége 
miatt a következőképen változott meg: Márc.

11-én prédikál Taubinger Rezső esperes.
15-én „ v. Horkay Béla lelkész.
18-án „ Gombos Lajos lelkész.
25-én „ Borbás Antal lelkész.
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. Az 
előadások közös cím e: Krisztus Királysága. Márc. 
14: Krisztus a kollektív eszmék megvilágításában, 
előadó Gaudy László. Márc. 7-én Kemény 
Lajos tartotta a bevezető előadást „Krisztus a 
katolicizmus megvilágításában" címmel s a szép 
számú közönség előtt Krisztus Királyságát és 
a földi helytartó vonatkozásait érdekesen fej
tegette.

Halálozás, ifj. Missura Lajos műegyetemi 
hallgató, Missura Lajosnak, Luther szövetsé
günk választmányi tagjának fia, 22 éves korá
ban váratlanul elhúnyt. Úgy az egyetemi Luther- 
körnek, mint a fasori ifjúsági körnek is kedvelt 
és szeretett tagja volt. A szorgalmas és szép 
jövőre érdemes ifjúnak elhunytén érzett általá
nos részvét enyhitse meg lesújtott szülői bánatát.

Ravasz László előadása a protestáns 
egység eszközeiről. A Bethlen Gábor-Szövet- 
ségnek a nemzeti egység problémáiról hirdetett 
előadássorozatában kedden este Ravasz László 
dunamelléki református püspök fejtegetéseire 
került a sor. A protestantismus — úgymond —
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elsősorban szellemi egység, melynek alapgon
dolata a benső meggyőződés, meggyőzés, ne
velés, a teljes spiritualizmus, ebből következik, 
hogy láthatóan sokfélének kellett lennie, noha 
láthatatlan egysége mindig meg volt.

Közös irányú és egységes a protestantiz
musban az evangéliumról vallott felfogás, a 
katholicizmusról és a hitetlenségről alkotott Íté
lete. Szeretik rólunk az állítani, hogy a protes
tantizmus nem egyéb merő tagadásnál: ellen
kezőleg, olyan tagadás, amelynek következtében 
egyéb állítások nem is lehetségesek. A két egy
ház szervezeti és dogmatikai uniója ennek elle
nére sem lehetséges, de ez így is van jól, hiszen 
a dogmatikai különbség nem csapós vagy átok, 
hanem az egyetemes szellemtörténet szempont
jából új szín, új egyéniség jele. De ha nincsen 
„protestantizmus", mint gyűjtőfogalom, akkor 
tagadnunk kellene azt is, hogy „keresztyénség" 
van, amely a pogánysággal, a mohamedániz
mussal szemben egészen külön világot jelent. 
Magyarországon a kálvinizmus és a lutherizmus 
a  legszorosabban egymásra vannak utalva és 
kiegészítik egymást. A protestantizmus nemzeti 
elhelyezkedése és hivatása is azt tanácsolja, 
hogy hivatalos egyházi munka induljon meg a 
protestáns társadalom összefoglalására. Az elő
adás után a szövetség tagjai ünnepi vacsorára 
gyűltek össze, itt Szabó Sándor országgyűlési 
képviselő mondott beszédet.

A Lutheránia Dalosegyesület bemutat
kozó hangversenyt rendezett március 3-án este 
igen gazdag műsorral. A 48 tagot számláló 
énekkar Szabados: „Hiszekegy“-ével nyitotta 
meg estjét, majd D. Raffay Sándor  püspök, az 
egyesület díszelnöke fejtegette hézagpótló hiva
tását, köszöntötte meleg hangon karnagyát, Dr. 
Kirchknopf Gusztávot, s egyúttal felszólította a 
megjelenteket a dalkör támogatására. Sajnálattal 
kell azonban megállapítanunk, hogy Deák-téri 
termünk sem telt meg egészen érdeklődőkkel: 
a minden szépért és jóért lelkesülök állandó 
csapatja volt csak jelen, de hiányoztak egyhá
zunk vezetői, iskoláink tanárai úgyszólván tel
jesen, hiányzott a nagyközönség, melynek e 
bemutatkozó szólt. Pedig a szép műsor és lelkes 
előadás, mely heti két órai rendszeres gyakorlás 
eredménye, minden elismerést megérdemelt volna, 
s támogatást is várhatna önmagunk, egyházunk 
szempontjából is. Püspökünk szavai után a kar 
előadott egy reformáció előtti diákéneket, majd 
Lavotta modern Glóriáját, Tinódy három istenes 
énekét, Schütz: Cantatéját, Kreutzer két dalát, 
Borsay Hitvallás-át, melyben az „Erős Vár“ 
dallamai is felcsendülnek, végül befejezésül 
Kapi 100. zsoltárát. Talán Kreutzer bájos művei 
értek el legnagyobb hatást, őszinte meghatódást 
váltott ki azonban Kapi Gyula grandiózus nyolc 
szólamu 100. zsoltára, melyben a Himnusz hangja 
is felhangzik. — A kar számai közben Ludwig 
György, Tóth Mária énekeltek nagy sikerrel, 
Pfeiffer Elek pedig hegedült, Pólmay Kálmán 
polg. isk. igazgató hatalmas erejű irredenta

szavalattal emelte a hangulatot. A közönség 
egész este lelkesen ünnepelte Dr. Kirchknopf 
Gusztáv karnagyot, ki önzetlenül áldozta estéit 
a betanítás nehéz munkájára, de nem feledkez- 
hetik meg segítő társairól: Dr. Bőhm Dezső, 
ügyvezető igazgatóról, ki zongorakiséretével is 
támogatta, Dex Ferenc és Grósz János elemi 
iskolai tanítóinkról, továbbá Ruttkay-Miklián 
Gyula segédlelkészről, kik oszlopai voltak az 
énekkarnak. Igen kívánatos lenne, hogy még 
sok egyházi alkalmazottunk, kinek hanganyaga 
megvan, belépésével támogatná a kar nemes 
munkáját, s ezzel az egyházi szempontból 
hézagpótló munkát végző Lutheránia újabb 
virágkorát érné meg.

A leánykollégium március 1-én szülői 
értekezletet tartott, melyen a száznál több szü
lőn kívül egyházunk vezetősége is teljes szám
ban volt jelen. Dr. Bőhm Dezső igazgató fejte
gette először, hogy igazán életre csak az az 
iskola nevel, mely munkára szoktat. Dr. Zelenka 
Margit tanár pedig az olvasmányok jellemnevelő 
hatásáról értekezett. D. Raffay Sándor püspök 
hozzászólásában a kollégiumi typus életre neve
léséről szólott, mely nemcsak kenyérkereső 
pályákra, hanem a mindennapi élet kívánal
maira is előkészíti a tanulóságot. Végül Dr. 
Schneller István, a magyar nevelésügy büszke
sége a történelemtanítás és az önképzőkörökben 
való önálló munka fontosságáról, mondott hatá
sos szavakat. Dr. Zimmermann Ágoston iskola
felügyelő megnyitó- és zárószavai adtak keretet 
az iskolai munka egysége szempontjából fontos 
összejövetelnek.

Az angyalföldi evang. Luther-Szövetség
március 11-én d. u. 5 órakor vallásos estély 
keretében ünnepli március idusát. K e m é n y  
L a j o s  igazgató-lelkész böjti előadásán kívül 
lesznek hazafias szavalatok, zeneszámok s az 
estély műsorát igeolvasás és ima zárja be.

Az angyalföldi templomra befolyt ado
mányok : Farnadi Imréné 2, Trenka Tamásné 10, 
N. N. 5, Rimár Jenő 8 P. Téplaszelvények el
adásából : Gera Lajosné 9, Lindner Árminék 8, 
Urbán Arnoldné 10 P.

Koncert árváink javára. A protestáns 
Országos Árvaegylet bátorítva a múlt évben 
rendezett koncertjének erkölcsi és anyagi sike
rétől, elhatározta, hogy a f. évben is rendez 
hangversenyt és pedig március 24-én, szom
baton fél 6 ó. a Zeneakadémia nagytermében 
kiváló művészek közreműködésével. Jegyek 
kaphatók: a lelkészi hivatalokban és az árva
házban (VII. Szegényház-tér 1.).

Cserkészelőadást rendez a 223. sz. P. L. 
Sz. csapat „Sólyom" őrse március 11. vasárnap 
délután 6 órakor a Deák-téri iskolák dísztermé
ben. A programm pontjai szavalat, ének, tré
fás cserkészbemutatás és mozi. Az előadásra, 
melynek jövedelme a nyári viziverseny céljait 
fogja szolgálni, az érdeklődőket szeretettel hívja 
a „Sólyom" őrs.
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A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelés: B. Molnár Mária Piroska, Terényi 
Ilona Erzsébet, Juhász Mária Sarolta, Kovács 
Éva Katalin, Veszter Edit, Fabula István Rezső, 
Kliment Márta. E sketés: —. Tem etés: Zelenák 
Ilona (17 év), Kund Pál Lajos (79 év), Dr. Ha
bán Mihály (48 év), Mayer Károly (6 hó), 
Szirmay Andor. A d om án y : Szegényeknek: 
N. N. 20 P ; szegény gyermekeknek Dr. Csudy 
Jenőné —* fia emlékére — 10 P ; Prot. Árva
háznak N. N. — apja emlékére — 10 P ; szabad 
rendelkezésre Orphanides János 100 P ; Luthe- 
rániának Papp Jenőné 10 P, Dr. Csudy Jenőné 
10 P, Jekl Lajosné 2 P, Dessán Béláné 3 P.

A fasori templom családi hírei. K eresz
telés: Szokolai Béla, Bandor Ernő, Supatik 
László, Kosztén György, Hege Zsuzsánna, 
Zsarnóczai László, Streba László, Rosenberg 
Judit, Szabó Imre, Pudleiner Lajos, Horváth 
Elemér, Spuller Edit, Omaszta Angella. E sketés : 
Frey János—Németh Erzsébet, Mogor Jenő— 
Varga Margit, Vidra József—Spisiák Mária, 
Takács István—Skrabán Mária. Miklós Imre— 
Haraszti Gizella, Kirnbauer Lajos—Guzmann 
Mária, Zalán Sándor—Kneisz Erzsébet, Glauf 
Gyula—Kelemen Juliánná, Klucsnik Dániel— 
Böröczki Erzsébet, Hajas Gyula—Ecsedi Mária, 
dr. Szlovák Lajos—Szeless Lujza. Tem etés: 
Kreicsirik Rezsőné 42 éves, Tamaska Ilona 22 
hónapos. Krasznecz László 2 éves, Gay Dobák 
István 29 éves, Neszkar István 67 éves, Ada- 
mat Béla 2 hónapos, Stefan Ádám 49 éves 
Klauser Zoltán 58 éves, ifj. Missura Lajos 22 
éves. Tetlyák András 49 éves, özv Zsíray La
josné 44 éves. A d om án y ok : Szegényeknek 
Kasper Gusztáváé 10, Rosenberg János 10, 
Bleszák Józsefné 5, egyházfenntaríásra Takács 
István 2, Bleszák Józsefné 5, Spuller Aladár 26 P.

Adományok a protestáns Orsz. Árvaház 
részére. Krones Ferencné szül. Martiny végren- 
deleíiieg 200 pengőt hagyott az árvaháznak. 
Évek hosszú során át buzgó tagja volt a nő- 
válaszímánynak. Temetésén ott voltak az árvák 
is. Legyen áldott emléke. Elismerést érdemel 
a Deák-téri evang. elemi leányiskola, amely 
40 pengővel áldozott a szeretet oltárára. Az 
összeghez járultak: Kirchknopf Márta, Stiasny 
Évi, Weinstein Évi, Knöpfler Évi, Elek Marica, 
Friedmann Ibolya, Bálint Zsuzsa, Schwaiger 
Margit, Papp Mariska, Meer Dorrit, Harsányi 
Vera, Faludy Pálma, Guthy Edith egy-egy pen
gővel. Szabó Aliz gyűjtése 4‘50, Meer Dorrité 
10'—, Seiwerth Gertrudé 4.—, karácsonyi gyűj
tés 12'50 pengő.

Evangélikus keresztyén ifjúsági egyesü
leti konferencia 1928. március hó 29.—április 
hó 1—8-ig Sárszentlőrincen. Az első kerületi 
evangélikus keresztyén ifjúsági egyesületi kon
ferencia rendezőjétől kapjuk a hírt, hogy a 
konferencia megtartásának időpontja főként az 
előadó lelkészek nagyheti elfoglaltságára való 
tekintettel néhány nappal előbbre tétetett az 
általunk a múltkor közölt határnapnál. Ezek

szerint a konferencia március hó 29-én reggel 
kezdődik s végződik április hó 1-én, virágvasár
napon este. Érkezés Nagydorog vasúti állomásra 
márc. 28-án d. u., visszaindulás április 2-án 
reggel. Részvételi díj lakás s élelmezéssel együtt 
8 pengő. Jelentkezni Abaffy Gyula ev. országos 
titkár címén kell (Budapest VII., Gyarmat-u. 106.) 
3 pengő előzetes beküldése kapcsán legkésőbb 
március hó 15-ig.

A gyulai ev. egyház épülőfélben lévő temploma 
javára belügyminiszteri rendelet alapján gyűjtést indított. 
A gyűjtés foganatosítására protestáns vallású nyugdíjas, 
vagy B-Iistás tisztviselőket, tisztviselőnőket, esetleg más 
egyéneket keres. Érdeklődők, eddigi foglalkozásuk meg
jelölése mellett forduljanak közvetlenül levélben a gyulai 
evangélikus egyház lelkészi hivataléhoz.

Fiatalabb intelligens asszony takarítást kapna úri 
házban reggeltől délig. Megegyezés szerint. Cím a Deák- 
téri Nyilvántartó Gazdasági Hivatalban. D. e. 9-12., d. u. 3-5.

Négy polgárit végzett, 30 éves nőtlen hittestvérünk, 
kereskedősegéd fűszer és gyarmatáruban, keres alkalma
zást vegy foglalkoztatást. Címe a fasori lelkészi hivatal
ban. Telefon T. 296—16.

Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán 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. Híttestvéreink szives támogatását kéri özvegy 
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.
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