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z elmúlt nagy ünnepeken
megteltek mind a templo
mok, de nehéz kérdés az,
hogy mindazok, akik a meg
feszített és feltámadott Krisz
tust keresték a nagypénteki
és húsvéti ünnepeken, meg
találták-e s milyen lélekkel
járnak azóta hétköznapi életük utcáin ?
Vájjon az ünnep kiemelte-e őket csak
ugyan a javulás magaslataira vagy
visszakerültek megszokott hibáikba?
Keserű kérdés ez, benne van az az
érők küzdelem, melyet Isten igéje állan
dóan folytai az emberi lelkekkel, hogy
mindegyiket külön-külön felszabadítsa s
magáévá tegye.
Ezt a küzdelmet Isten igéje által is,
de példája által is az érettünk meghalt
és feltámadott Krisztus fáradhatatlanul
folytatja. Tökéletes és vonzó példa Ő
Péter apostol e jellemzése szerint is a
szenvedések tűrésére, a bűn elleni küz
delemre és az isteni igazságban való
bizakodásra. Erre a példára mindáhárom
tekintetben elkerülhetetlen szükségünk
van. Türelem és tűrés nem egy és nem

azonos, de mindakettö elkerülhetetlen
magánéletünkben, nemzeti életünkben,
sőt vallási életünkben is. Épp igy el
kerülhetetlen szükségünk van arra a
példára is, amit Ő a bűn ellen való
küzdésre és győzedelmeskedésre adott.
És nem nélkülözhetjük azt a biztató
reménykedést sem, hogy isteni igazsá
gosság él felettünk, mely előbb, vagy
utóbb minden jónak jutalmát és minden
rossznak bűnhődését meghozza mindenki
életében s minden közösség életében is.
Ezen a hármas életpéldán túl az
apostol arra is figyelmeztet, hogy a meg
feszített és feltámadott Krisztus nem ha
gyott minket magunkra, hanem mint
láthatatlan jó pásztor és lelkünk fel
vigyázója mindig közöttünk van. Óh
mint megszépülhetne minden küzködő
és aggodalmaskodó, szenvedő és bűnö
ző élet, ha az emberek valóban fel
ismernék Öt jó pásztoruknak és lelkűk
felvigyázójának. Bátor és biztató fele
letet lehetne adni akkor még arra a kér
désre is, hogy maradt-e meg valami
az ünnep után az ünneplő emberek
lelkében? . . .
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A z e g y h á z belsw ép ítése.
(Az évi jelentés harmadik része.)

Az egyház belső építésének szolgálatában áll
és azt szolgálniaiskellama alkotmányos rendünknek,
hogy szabályos időközökben az egyházak vezetősége
és presbitériuma újonnan választatik. Múlt évben
lejárt a 6 év előtt választott tisztikar és egyház
tanács mandátuma s a tisztújítás megtörtént. Az
új egyháztanács az újból megválasztott tisztikarral
együtt jól tudja azt, hogy az egyház építésének
munkájára választatott s midőn ez első évi jelen
tését megteszi, nemcsak megválasztásáért mond
köszönetét a közgyűlésnek, hanem egyben Ígéretet
is tesz az építő munka minden feladatának buzgó
teljesítésére. A m e g f o n t o l t é s t e r v s z e r ű e n
f o k o z a t o s f e j l e s z t é s n e k a hí ve i va
g y u n k , de lelkiismeretünk szerint minden esz
tendőben kötelezetteknek érezzük magunkat ennek
bizonyítására is. Isten áldásán túl az egyházhívek
bizalma és támogatása meg fogja könnyíteni a
legnehezebb feladatokat is.
Az egyház belső építésének érdekében sür
gettük és a múlt évben végre keresztül is vittük
a Deák-téri egyházi épületben a lelkészi hivatal
szobák, a segédlelkészek és az egyházfi lakásának,
a levéltár helyiségének új beosztását és átalakítását.
Ezzel kapcsolatos a sekrestye átalakítása is, vala
mint a Deák-térhez tartozó egyesületek helyiség
kérdésének megoldása is. Örömünkre szolgál azt
jelenteni, hogy mindezek megfelelően vitettek ke
resztül s remélhetőleg ugyanezt fogjuk jelenthetni
jövőre a fasori lelkészi hivatal és egyesületi helyi
ségek tekintetében is.
A lelki élet gondozása terén ismét örömmel
kell jelentenünk azt, hogy istentiszteleteink látoga
tottsága tekintetében hálátlanság volna bármilyen
panaszkodás. Minden délelőtti istentiszteleten nem
csak templomaink, hanem minden istentiszteleti
helyiség, imaterem vagy tornaterem is megtelik,
felnőttek és ifjúság egyaránt kedvelik Isten házát
és buzgón imádkoznak benne. Nagyobb ünne
peinken a párhuzamos istentiszteletek helyiségei is
megtelnek és nem dicsekedés, csak megállapítás
akar az lenni, hogy új templomok építése vagy a
meglévők megnagyobbítása új templomjárókkal
fogja egész bizonyosan igazolni az eddigi helyi
ségek szűk voltát. így például a Simor-utcai ima
házat 3 év alatt másodszor kell nagyobbítani, mely
nagyobbitás rövid időn belül meg fog történni.
Isten házának ezzel a buzgó keresésével
szemben az egyháztanács kötelezettnek érzi magát
arra, hogy az istentisztelet vonzóvá tételére min
dent megtegyen. Ezért kötelességének ismeri az
énekkarok támogatását, fővárosi viszonyainkhoz
alkalmazkodó gyülekezeti énekeskönyv mielőbbi
megalkotását, melynek munkálatai már erősen
folynak is, végül pedig a kántorkérdések rende
zését. Ezekre nézve az egyháztanács javaslatokat
terjeszt a közgyűlés elé.
A lelki élet gondozása terén az egészségeseken
kívül, akik felkereshetik az Úr házát, gondolunk a

betegekre is, kikhez oda kell vinni a vigasztalást.
Kórházgondozásra beosztott v^llástanáraink és lel
készeink, valamint a Fébé diakonissza-egylet dia
konisszái is a múlt évben 2900-nál többször for
dultak vigasztaló szóval betegekhez, köztük néme
lyikhez természetesen több ízben is s a kórházi
úrvacsoraosztás 400-nál több beteg testvérünket
vigasztalt meg. Elismerés és köszönet illeti meg
az itt dolgozó egyházi munkásokat, mindamellett
újból hangsúlyoznunk kell, hogy egy vagy két
kórházi lelkészi állás megszervezése volna ebben
a tekintetben a teljesen megfelelő megoldás.
A budapesti rendőrség valláserkölcsi oktatása,
melyet évek óta lát el Gaudy László, mindjobban
mutatja gyümölcsét. — Mintegy 200 evangélikus
rendőrünk közül a karácsonyi ünnepeken 60%,
nagypénteken 9 0 % jelentkezik önként úrvacso
rára.
A börtönmisszió nehéz munkáját a gyűjtőfogházban Majba Vilmos, a Markó-utcai fogházbaa
báró Podmaniczky Pál végzi, a toloncházi rabok
gondozását pedig Gaudy László. Érdekes, hogy
biblia-óráin a más felekezetű toloncok folyton
növekvő számban jelennek meg, az evang. toloacok közül pedig az evang. rendőrök szives segít
ségével vasárnaponként mindegyik bibliát kap s
azt olvasgathatja. Ez iránt a munka iránt már az
egyházhívek érdeklődése is felébredt, amit könyv-,
biblia- és szeretetadományok bizonyítanak.
A kórházi lelki gondozók jelentése szerint
nélkülözhetetlen ebben a munkában a vallásos
sajtó, biblia, imakönyv, füzetek, egyházi lapok
terjesztése, helyesebben ajándékozása. Ebben az
évben e tekintetben sokkal többet nyújthattunk,
mint az előző években, amit örömmel jegyzünk fel.
Az egyházi élet mind jelentősebb eszközévé
válik fővárosi gyülekezetünkben hetilapunk, az
Ev. Családi Lap. Nemcsak a kórházi munkában
megbecsülhetetlen, nemcsak az egyesületi és istentiszteleti életre kétségtelen hatású, hanem az egy
házi élet iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása
által szemmeliáthatóan kedvezően befolyásolja az
egyházi adózást is. Az elmúlt évnek az az adózási
eredménye, hogy az előirányzott teljes összegen
túl igen tekintélyes összeg folyt be, ezzel dolgozé
hivatalaink és alkalmazottaink munkája mellett
nagymértékben az Ev. Családi Lapnak tulajdoní
tandó, bár természetesen nem ebből a célból áldoz
reá és tartja fenn egyházunk, hanem azért, hogy
minden héten minden egyháztagunk családjában
megjelenjen, templomba hívogasson, az egyházi
életről tájékoztasson s emlékeztesse az embereket
magasabb erkölcsi kötelezettségeikre.
(Folytatjuk.)
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Az egyházközs. tagjai és családtagjainak 25o|° kedvezm.

Mit vár az evang. egyház
az ifjúságtól?
Amikor azt a megtisztelő felszólítást kaptam,
hogy ezen a címen szóljak az ifjúsághoz, őszinte
öröm érzése töltött el kettős okból. Az egyik, hogy
úgyszólván kora ifjúságom óta legnagyobb evang.
főiskolánk tanárai sorába tartozván, életemet az
ifjúság körében töltöttem e l; a másik, hogy pár
huzamosan magyar evang. egyházamat szolgáltam
annak közéletében is, mindenkor lelki gyönyörű
séggel buvárolva annak keletkezését, fejlődését,
küzdelmeit s jogéletét.
Bőségesen volt alkalmam tehát meggyőződni
arról, hogy mit jelentett a múltban s mit jelent ma
a mi evang. egyházunkban az ifjúság, minden
jövendőnek záloga!
Az ifjúság erkölcsi és szellemi értéke tükrözi
vissza mindenkor a mi evang. egyházunk arculatját,
mert nekünk földi kincseink s arra támaszkodó
hatalmunk nem volt s nem baj, hogy nincs; mú
landó erőtényezőkre nem is vágyódunk.
Nekünk, a mi evang. anyaszentegyházunknak
sokkal több és becsesebb kell: lélekben emelke
dett, értelmileg művelt, jellemben szilárd ifjúság,
mint kiaknázhatatlan kincseknek tárháza.
A reformáció, ez a nagy világtörténelmi
evolutio — mintegy az őskeresztyén egyház szel
lemének visszahódításaként — evang. egyházunk
létét, rendeltetését nem földi kincseknek és a nyers
erőhatalomnak homokján, hanem a szeretet arany
szálaival átszőtt i g a z s á g , s z a b a d s á g és a
h a l a d á s örök életű eszméinek kőszikláján je
lölte ki.
Ennek a kőszikiának letéteményese pedig
csakis az ifjúság lehet.
A hármas jelige: i g a z s á g , s z a b a d s á g
és h a l a d á s kultusza tehát mindenekfelett az,
amit az egyház Tőletek vár. Látszólag nem fejez
ki mindent, pedig minden benne van.
Hiszen, ha egyenként akarnám felsorolni
mindazokat az erényeket, amelyeket az evang.
egyház ifjaitól vár, szép magyar nyelvünk gazdag
szótára talán nem is lenne elegendő rá!
Benne van e hármas jeligében az általános
emberszeretet éppen úgy, mint a türelmesség a
más hitűekkel szemben. Sőt éppen a szabadság
és haladás eszméjének a Krisztus evangéliumával
való egyezősége teszi az evang. egyházat türel
messé ott is, ahol számbeli túlsúlyban van. Ellen
ben az egyedül üdvözítőnek hirdetett vallási
bogmák természetszerűleg türelmetlenné teszik a
katholicizmust még ott is, ahol számszerint kisebb
ségben van. S amíg ez az egyedül üdvözítő dog
mai álláspont fennáll, addig a túloldalról szünet

nélkül fog tartani az ú. n. ellenreformáció türel
metlensége. Mi evangélikusok azonban éppen hit
vallásunk alapelveinél fogva ebbe a hibába soha
sem eshetünk bele.
Türelmetlenek tehát nem lehetünk soha;
viszont a védekezésre mindig készen kell állanunk
s itt kapcsolódik be themám címe: Mit vár az
egyház az ifjúságtól?
A mi egyházunk — kedves ifjú hittestvéreim —
bölcseleti meghatározás szerint — a Krisztus evan
géliumát követőknek vallásuk védelme, fenntartása,
szabad gyakorlása és terjesztése céljából szervezett
egyesülete.
Más tehát a vallás és más az egyház. Én
most csak az egyház jelentőségével s követelmé
nyeivel foglalkozom.
A mi látható egyházunk védő pajzsa vallá
sunknak. Nemcsak vallásotokat kell tehát szeretni,
hanem egyházatokat is önfeláldozóan szolgálni,
minden körülmények között férfiasán megvédel
mezni.
A magyar állam a hazai keresztyén egyházak
közötti tökéletes egyenlőségeket 80 évvel ezelőtt
iktatta törvénybe. Az igazság diadala volt ez s kik
vívták ki ? A márciusi ifjak. Ámde az igazság nem
kedves azoknak, akik uralmi helyzetüket látják
veszélyeztetve általa s éppen azért Nektek s a
folyton megújuló generációnak lesz feladata, hogy
az igazság diadalát elhomályosítani ne engedjék.
Valamikor evang. őseink vagyonukat, sőt életüket
hozták áldozatul egyházunkért s annak jogaiért,
igazságaiért. A máglyán elégetett martyrok, a
gályarabok, Caraffa eperjesivértanuivérük hullásával
tettek bizonyságot evangéliumi hitünk igazságaiért
s egyházunk szabadságáért. Reánk ilyen súlyos
áldozat a mai kulturáltabb világban már nem vár.
Ellenben a lelki kényszer, a csábítás ma is meg
kísérthet benneteket s ha jellemetek nem szilárd,
egyéniségtek nem eléggé Öntudatos és bátor, akkor
az élet múlandó értékeivel való megkináltatás, az
ú. n. reversális képében könnyen egy-egy követ
szakíthat ki magyar evang. egyházunk öröklétre
hivatott épületéből. — Vigyázzatok, legyetek hát
erősek!
Az ifjúság az a folyton újra sarjadzó erdő,
amelynek egyetlen egy palántája sem veszhet ki
idő előtt, sőt még csak el sem csenevészedhetik
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L elkész neve

a közönynek, közömbösségnek fagyától. Szálfákká 1
kell felnőnétek, hogy evang. egyházunk üde zöld
fél 10 Broschkó G. A.
j Deák-tér (német)
lombkoronája alatt védelmet találjanak mindenkor
n
Ruttkay M. Gyula
Deák-tér (magyar)
evang.,, vallásunk eszményei.
Sólyom Jenő
Deák-tér (magyar)
6
Őrizzétek meg és becsüljétek meg s z a b a d 10
dr. Szuchovszky Lajos
Fasor (ifjúsági)
s á g t o k a t , f ü g g e t l e n s é g i e k e t . Szent v a l 
Kemény Lajos
11
Fasor
l á s u n k , amint azt forrón szeretett püspökünk
Késmárszky Lajos
4
Fasor
oly megragadóan fejtette ki, — a lelkiismereti
—
—
Fasor (német)
szabadságot hirdeti. E g y h á z u n k alkotmánya
: 9
Hudák János
Kőbánya
pedig az egyház kormányzásában való szabadságot
Majba Vilmos
11
Simor-utca 35.
biztosítja mindannyiunknak. A mi egyházunk sza
10
Morhács Márton
Rékóczi-út 57.
kított a középkori megrontott keresztyén egyház
fél 11 Rapos Viktor
Gyarmat-utca 14.
rendi szervezetével. Nálunk nincs klerikus és laikus.
Martony Elek
O l l ő i - ú t 24.
10
Nálunk nincs külön papi rend különleges termé
Rimár Jenő
Váci-út 61.
10
szetfeletti képességgel felruházva; mi valamennyien
Bécsi kapu-tér
11
Ruzsicska László
együtt dolgozunk az egyházban az Isten országá
Mohr Henrik
Zichy-utcd 7.
H
nak építésén, nálunk nincs aktív és pasziv hivő;
Horthy Mikiós-út 27.
Tomcsányi László
11
de éppen mert szabadok vagyunk, ennélfogva
Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Április hó 29-én a Deák-téri templomban Sólyom
mindannyian személyesen felelősek és kötelezettek
is vagyunk Isten előtt. Szabadság és kötelesség Jenő, a fasori templomban Gaudy László, a kőbányai
tudat lelkesítsen benneteket már most, a serdülő templomban Majba Vilmos prédikál.
Sajtónap. Az egyetemes egyház rendel
korban. Ez tegyen benneteket majdan a férfi kor
ban érdeklődővé és áldozatossá az egyházi élet kezése szerint húsvét utáni második vasár
minden megnyilvánulása iránt. Erre részben már napon a templomok offertoriumai az évang.
most is alkalmatok van, mert hiszen abban a sze sajtó tám ogatására fordítandók, amit ez úton
rencsés helyzetben vagytok, hogy itt, a mi buda is híveink figyelmébe ajánlunk.
pesti virágzó evang. egyházközségünk kötelékében
Gooch Henrik Márton, az Evangéliumi'
úgyszólván nap-nap mellett részesei lehettek nem- Világallianc főtitkára az elmúlt héten több na
csupán a szorosabb értelemben vett vallási élet pon át Budapesten tartózkodott és ez idő alatt
áldásainak: az istentiszteleteknek, hanem az egy több előadást tartott. A keresztyének egységé
ház belmissziói munkásságának : értelmet fejlesztő, ről a Bethánia konferenciáján, a világallianc
ev. öntudatot erősítő, a szépnek és nemesnek szol és az egyházak közötti kapcsolatokról a b u d a
gálatában álló sokféle előadásoknak. Ne mulassza pesti protestáns egyházak lelkészei és világi
tok el ezek közül egyet sem komoly ok nélkül! vezetőinek s a vallási kisebbségekről a régi
A h a l a d á s eszménye az a harmadik vilá képviselőházban. Előadásai kellő fontosságában
gitó fáklya, melyet Krisztus evangéliuma útjelzőül mutatták be a nagy világmozgalomnak jelentő
ségét és a protestáns külfölddel való össze
adott nektek.
Itt megint fel kell hívnom figyelmeteket arra, kapcsolódás előnyeit.
hogy a Krisztus tanításán alapuló s a szabad ku
Az amerikai Kossuth-szobor lelep lezé
tatáson és tudományos meggyőződésen felépült sekor történt kegyeletsértés, melyről múlt szá
h a l a d á s t a mi vallásunk és a mi egyházunk munkban hírt adtunk, még mindig nincs a nyil
nemcsakhogy nem korlátozza, hanem egyenesen vánosság előtt tisztázva. Nemes Antal róm. kath.
megköveteli. Most vagytok a legfogékonyabbak a püspök, aki elinduláskor kijelentette, hogy a
modern civilizáció eszméi iránt. Mint a harmatot róm. katholikusok koszorúját fogja letenni a
a fölkelő nap sugára, úgy szívja fel elmétek, lel- szoborra s hogy Serédi hercegprímásnak erre
ketek korunk forrongó szellemi életének megnyil az alkalomra készített beszédét fogja ott el
vánulásait. Rostáljátok meg ennek a szellemi élet mondani, hazaérkezett ugyan, megerősítette
nek gazdag termését. Válogassátok ki abból a ugyan azt a tényt, hogy a newyorki róm. kath.
tiszta búzát s dobjátok ki az ocsut.
egyház megakadályozta a koszorú letételét, de
Ami pedig igy megmarad, azt dolgozzátok egyébként nem nyilatkozott semmit a részletek
fel odaadó szorgalommal s azután adjátok vissza ről. A lapok hírt adtak arról, hogy Nemes püspök
evang. egyházatoknak és hazátoknak.
már megtette jelentését a hercegprímásnak,
Mert az irás mondja, hogy jobb adni, mint azonban még tanácskozásuk eredményéről nin
csen hiteles hír. Dunn John J. newyorki herceg
kapni.
érsek ugyan azóta már newyorki segédpüspök.
Hiterősítő ifjúsági előadás I.)
Dr. Mikler Károly.
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gyanánt szerepel, ez azonban nem csökkenti
a bántó sérelem nagyságát. Mink igazán nem az
„evangélikus-eretnek“ Kossuth kicsinyítését lát
juk ebben, hiszen az ő nevét kicsinyíteni többé
nem lehet, de ez olyan politikai ügyetlenség is
volt, amellyel a róm. katholicizmusnak még
Magyarországon is nagyon-nagyon sokat ártottak.
H ázassági tanácsadóhivatalok. Csordás
Elemér dr. tisztifőorvos ev. presbiter előterjesz
tést nyújtott be a tanácsnak, amelyen kérte,
hogy a kerületi anyakönyvvezetők utján figyel
meztesse vagy hívja fel a házasságra lépő
feleket a házasság előtti orvosi vizsgálatra.
Tervbevette a tisztifőorvos a kerületi házassági
tanácsadó hivatal szervezését, ahol a házasuló
feleket mindenféle tanáccsal-és orvosi kezelés
sel ellátnák. Addig is azonban, míg a tanács
adóhivatalt felállítják, a kerületi anyakönyvvezetőségek figyelmeztető nyomtatványokat fog
nak átnyújtani azoknak, akik házasságuk hir
detése céljából megjelennek. Ezekben a figyel
meztető nyomtatványokban felhívják a h áza
suló felek figyelmét a titkos betegségek gyógy
kezelésének halogatásával járó veszedelmekre.
A tanács a tisztifőorvos előterjesztését magáévá
tette és a figyelmeztető nyomtatványok kiszol
gáltatását elrendelteTizenhat é v e s a budapesti ág. hitv. ev.
gimnázium 16. számú cserkészcsapata. A buda
pesti ág. hitv. ev. gimnázium 16. sz. cserkészcsapata április 22-én (vasárnap) d. u. 5 órakor
a gimnázium dísztermében (VII., Vilma Királynőút 17/21.) 16 éves fennállásának emlékünnepé
lyét tartja, melyre az iskola és cserkészet jó
akaróit és pártolóit tisztelettel meghívja. Ugyan
akkor a jelöltek fogadalmat és a farkaskölykök
Ígéretet tesznek. — Az emlékünnepéllyel kap
csolatban a csapatparancsnokság összeállította
és kiadta a csapat történetét, mely az ünnepé
lyen, vagy utána bármikor a csapatnál kapható.
Ev. Főgimnáziumunk ifjúsági „Dal- és
Z ene“-egyesülete III. hó 29-én a főgimnázium
dísztermében jólsikerült hangversenyt rendezett.
Mind a tanári vezetőség, mind az ifjúsági ren
dezőség szem előtt tartotta a műsor összeállí
tásában az egyesület mindenkori c élját: minél
több igaz és hű barátot szerezni a dalnak
és zenének, úgy az ifjúság, mint a szülők és
elöljárók körében. A magas színvonalú hang
verseny is ezt a célt szolgálta. Különösen nagy
sikert aratott Oppel Imre tanárelnök vezetése
mellett az ifjúsági zene- és énekkar, mely igen
változatos programmal szerepelt. A víg „Nem
eszik a macska zabot“ című magyar dallal és
a „Svéd négyes ének nevezett zenei tréfával
úgyszólván megalapozta a közönség jókedvét.
Azután Demény „Serenad“-jával mindenkinek
tetszését váltotta ki. Az ifjúság köréből is többen
szerepeltek szép sikerrel. Említésre méltó szá
mok : Pfeiffer Ede ifj. elnök művészi hegedű
szólója és Faragó György mesteri zongorajátéka.
Az ifjúsági egyesület ez úton is köszönetét
mond a buzdító hatású érdeklődésért, támoga
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tásért s kéri azt a jövőre is. A hangverseny
tiszta jövedelme az intézeti nagy harmónium
elektromos fujtatójának felszerelésére és egyéb
beruházásokra fordíttatik. A szives felülfizetéseket az egyesület e helyen is hálásan köszöni.
A Budapesti Iparosképző Prot. Egylet
nagytermében (VIII., Alföldi-u. 13.), 1928. évi
április 23-án (hétfőn) d. u. 3A7-kor, Szuchovszkv
Gvula BIPE titkár, ev. vallástanár és a vezetése
alatt álló ifjúság kultúrestélyt tart, melyre min
denkit szeretettel hív és vár. Az estély műso
rából kiemelkedik dr. Szuchovszky Lajos elő
adása az amerikai Kossuth-szobor leleplezés
ről, valamint egy 3-felvonásos ifj. színdarab.
A Protestáns Országos „Brocskó Lajos"
Árvaszövetség f. hó 15-én tartalmas kulturdélutánt rendezett, amely anyagilag is jól sike
rült. Az ünnepély Hajnal Istvánné zongoratanárnő kezdeményezésére és vezetésével folyt
le. A szövetség hálás köszönettel adózik úgy
Hajnal Istvánné zongoratanárnőnek, valamint
dr. Kirchknopf Gusztáv ev. lelkésznek, aki
magas szárnyalásu beköszöntőjével emelte a
kulturdélután fényét és értékét. — Kirchknopf
Márta, továbbá két árva-növendék szavalata is
őszinte tetszést keltett. Pavlik Honcika Vén.
cigány melodrámát és Lampérth G ézától: To
rinóban című verset adta elő. — Török István
pedig Szentirmay-Hubay: Csak egy kislány . . .
és Lavotta Rezső : Hajnali szerenád-ját adta elő.
A kulturdélutánon számos érdeklődő vett részt.
Az angyalföldi Luther-Szövetség vasár
napi iskolája április 22-én vasárnap d. u. 4 óra
kor a VI., Váci-út 61. sz. a. iskola tornatermé
ben gyermekünnepélyt tart, amelyre mindenkit
szeretettel meghív. Belépődíj nincs. Műsor meg
váltása kötelező. A jótékonycélra való tekintettel
legalább 50 fill. Az ünnepély tiszta jövedelme
a templomalapot szolgálja.
Az angyalföldi templomalapra befolyt
adom ányok: Zenovics Karola 10 P, Perlaki
István 7 P, Mészáros Józsefné 5 P, N. N. 4 P,
Horváth Istvánné 3 P. — Téglaszelvényekből:
Borbély Péter 20 P, Nagy Sándorné 7 P, Krausz
Károly 2'80 P.
A kelenföldi ev. templom felépítéséhez
1928. márc. 9-től hozzájárultak: Moktár 40, dr.
Vasskó Gyula és Bakó István egyh. tanácsosok
„presbiteri szék megváltása" címén 50-50, Tóth
Mária (harangalap) 20, Brendli Jánosné 10, Pfaff
Ottó téglaszelvényekből 4 és gyüjtőiven 0‘40,
Rakssányi Zoltán 50, Stefezius Istvánné 10, özv.
Fele Ferenczné és Gál Sándorné 14 ezüst K,
N. N. 1 ezüst K, Némethi János gyűjtéséből 32,
harangalapra 3, Mihály Pálné I. r. 5, Némethi
János gyűjtéséből 10, találtatott 1 ezüst K, Név
telenek a Nőegyesület Elnöknője templomi padja
megváltására 50, N. N. templomi padja meg
váltásának 1. r. 10 P.
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F elh ív ás. A pesti ég. h. ev. egyház IV., Deák-tér
4. szám alatt, I. emeleten a Gyámolitó szakosztály mun
kájaként 1928. április 11-étől hetenként szerdán és pénte
ken 3—7-ig szegénysorsú ev. nők részére foglalkoztató
műhelyt létesítünk. E lvállalunk: női és férfi fehérneműek
javítását, újak mégvarrását, harisnya javítást, fejelést, szem
felszedést, mindenfajta kézimunkák és lámpaernyők ké
szítését. Tekintettel arra, hogy a szegénysorsú ev. nőket
keresethez akarjuk juttatni, tisztelettel felkérjük ev. test
véreinket, hogy bennünket e nemes cél érdekében tám o
gatni szíveskedjenek.

Egyházfi állás. A III. kér. (Óbudai) ev.
egyházközség egyházfit keres, aki a házmesteri
és pénzbeszedői teendőket is ellátni tartozik.
Lakás azonnal elfoglalható. — Jelentkezés III.,
Zichy-u. 7. Ev. lelkészi hivatal.
A D eák-téri templom család i hírei.
Keresztelés: W agner József, Rissai Tibor, Kará
csonyi Aranka, Masznyik Iván Tibor, Könyves
Béla, Kutika Gizella Tam ara, Zelenák Ilona,
Pálka Imre Miklós, Jeskó Paula Rózsi, Holdam pf Margit, Emich Gusztáv János. Esketés:
Ágoston János rk.—Krecsmáry Katalin evang.
Temetés: Balázs Jolán (5 év), Kotolák Mag
dolna (9 .hó), Nagy Istvánná sz. Rajki Erzsébet
(72 év). Ösztöke József (21 év), Barics Henrietté
(5V2 év), Kis Vincéné sz. Puskás Etel (27 év),
Krasz Rózsi (23 év), Vasvári Károly (52 év),
Hajts Ilona (7V2 év), Biró Emma (20 év). A do
mány : Tomcsányi Vilmos Pál leányai konfir
mációja alkalmából szabad rendelkezésre 100,
N. N. szabad rendelkezésre 10 P.
A sszonyok-leányok örömére közöljük,
hogy öt évi szünetelés után ismét megjelenik
a „H áztartás“ Magyar Asszonyok Közlönye,
amelyet a magyar asszonyok legkiválóbbja,
néhai Kürthy Emilné 33 évvel ezelőtt alapított.
Ezernyi jó tanács van ebben a népszerű és
bőtartalmú folyóiratban, telítve elsőrangú házi
asszonyok pompás írásaival. Ez a háziasszo
nyoknak nélkülözhetetlen újság miként a múlt
ban, most is havonta háromszor, 1., 1Ö„ 20-án
jelenik meg pazar nyomdai kiállításban. Tar
talma felöleli a magyar gazdaasszonyvilág min
den háztartási dolgát. Természetesen elsősor
ban konyhai dolgokkal foglalkozik és évente
sok száz kipróbált ételreceptet közöl, de am el
lett gondja van az időszerű gazdasági és ház
tartási teendők ismertetésére. Divat- és kézi
munkarovata a szezónszerű újdonságok való
ságos tárháza. A „Háztartás" negyedévre 6,
félévre 11, és egészévre 20 pengőbe kerül.
Előfizetési pénzek a Háztartás kiadóhivatal
ba, Budapest, IV., V árosház-utca 16. II. 1.
címre küldendők. M utatószámot készséggel
küld a kiadóhivatal.
T anult fü sze rk e re sk ed ő , 46 éves, családos, evangé
likus. raktárnoki vagy m ás állást keres. Hittestvéreink figyel
mébe ajánljuk. Cim e: PetrovicsLajos, IX. Szvetenay-u. 7.111.24.
E lsőrendű házi koszt kapható, egy ebéd 1'20 P.
Abonénsoknak kedvezmény. V. Széchenyi-u. 8. I. 14.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szveíenay-utca 8. III. 16.
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