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Imádkozzatok!
(Máté ev. VII. 7.)

árom intés és három bíztatás
van Üdvözítőnk e szavai
ban. Ha megfogadod a há
rom intést, valósággá lesz
számodra a három bíztatás.
Sok ember azt hiszi, hogy
nincs szüksége ez intésekre
és bíztatásokra, hiszen imád
kozni minden különösebb nekikészülődés nélkül is lehet. Imádkozni tud min
denki s tud akkor is, ha már régen nem
imádkozott. Ezzel szemben áll az igaz
ság, hogy a gyakorlatlannak a leg
könnyebb is nehéz. Ahitatos imádság,
mely szívből fakadt és célhoz ért, sok
kal kevesebb van az életünkben, mint
gondoljuk.
Ez a három intés imádkozni tanít.
Kérj, keress, zörgess, ez az imádság
útja. Mikor eltéveszted életed, mikor
jövendőd láthatárán aggasztó fellegek
indulnak feléd, mikor váratlanul úgy
érzed, hogy önmagad nem fogod tudni
megvédelmezni magadat, amikor tehát
gyermeki vágyakozás ébred benned atyai
tanács, segítség, jóság után, ne szégyen
kezz és ne tekintsed ezt gyöngeségnek,
hanem kérj, kérj szerető, segítő, jóságos

indulatot és bátorítást magad iránt. Kérj
erői, segítséget, szeretetet. Kérj minden
kitől, aki életedhez tartozik. És ha előbbutóbb megtanulod azt, hogy e földön
minden drága, szép és szeretett dolog
éppen úgy múlandó, mint temagad, ke
ressed ezt a segítséget az örökkévaló
Atyánál. Ha már rájöttél, hogy emberi
segítségben és önmagadban is csak
mértékkel bizakodhatsz, ha már meg
tanultad, hogy kifogyhatatlan szeretet és
megbocsátás csak nála található, ha
már megtaláltad Öt, akkor „zörgess ke
gyelme ajtaján ‘ állhatatosan, mig megnyittatik neked. Kérni, keresni és zörget
ni, ez együttvéve azt jelenti: imádkozni.
De add oda magadat egészen az
imádság perceiben Atyádnak, különben
csak külsőség marad s értéktelen. Egész
belső világod tárjad fel előtte, hogy meg
tanulj imádkozni először imádsággal,
azután majd élettel. Kérj, keress és
zörgess az ő kegyelmének benned lévő
ajándékaival az ő kegyelmének e világ
ban lévő ajándékaiért és meg fogod
találni az ő kegyelmét és szeretetét áhitatos imádságaid által . . .
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Jelenkori vallásos mozgalmak
és egyházaink.
(Előadás a budapesti középiskolai ifjúságnak 1928. márc.
23. és 30-án. Elmondotta : Gaudy László.)
(3)

A legérdekesebb kérdés az utolsó előtti he
lyen álló Amerika. Néhány hónappal ezelőtt Detroit
iján volt diákkonferencia 3000 résztvevővel. Fehér
turbános indusok, fekete négerek s Amerika min
den vidékéről odaözönlött 200 vallási alakulathoz
tartozó denominációk képviselői s a nagy tömeg,
amely érezte a felekezeti korlátokat, mikor meg
kezdte az éneket, eggyéolvadt s pillanatok részei
alatt megszűnt minden ellentét és tárgyaltak arról,
hogy ki vigye az evangéliumot a különböző né
pekhez s mit tanítson. Gazdasági kérdések nem
érdekelték, pedig nem is papnövendékek s eltűnt
a faji kérdés is. Nem ismerték a néger-gyűlöletet
sem. A néger, ha keresztyénné lesz, nem hivalko
dik egyenjogúságával, hanem hazamegy misszionálni. Nálunk pedig s általában Európában sokan
a „yazz“ muzsika ártalmas voltáról beszélgetnek.
Tényleg élet a keresztyénség, ahogy ez a példa
igazolja.
Amerika érdekes kérdése: Mexikó. Erről az
államról ininálunk az a hir járja, ho<;y vallásüldö
zést folytat s bitó, vérpad s a Néró ideje újul meg.
Otthon pedig azt, akit igy gyűlölnek: Calles elnö
köt második Bismarknak nevezik. Minket protes
táns embereket is érdekel, hogy mi történik ott s
hitelt érdemlő komoly egyházi embereinktől és
komoly egyházi újságjainkból tudjuk azt, hogy az
utolsó 40 évben nem egyszer történt ott meg,
hogy a vándor biblia árusítókat a felbőszített tö
meg a nyílt utcán meglincselte, sokakat börtönbe
záratott. Egy Muchermann nevű jezsuita pedig azt
indítványozta, hogyha a világ Sacho és Vanizetti
ügyében úgy megtudott mozdulni, most is lépjen
a cselekvés terére. De miért? Hiszen mi úgy tud
juk, hogy az ottani ev. iskolák nyitva vannak,
minden egyház szabad tevékenységet folytat, köte
lező a vallástanitás még a felsőbb iskolákban is,
kormányköltségen évi 80.000 bibliát osztanak szét,
az indiánok missziójára a költségvetésben nagy
összegek szerepelnek, a keresztyén ifjúsági egye
sületek az állam állandó támogatását élvezik s a
jelenlegi kormány egyik minisztere prot. lelkész.
Különben Calles a vele egyezkedni kívánó oda
való püspököknek mindig szívesen állt rendelke
zésére s létre is jött a megegyezés, amelyet azon
ban a pápa nem fogadott el s hirdette, hogy
inkább folyjon a vér. Ma pedig levelet irat Bernhard Shawnak, hogy az európai sajtóban a huma
nitás nevében ítélje el a vérengzéseket. Ma, amikor
veresége eltitkolhatatlan: egy nem róm. kath. iró
embernek mer írni, hát ilyen kis tekintélye van
neki, hát mégsem igaz, amit a Reichspost irt,
hogy az encyklikára felfigyelt a világ?
Amerikában történt meg viszont, hogy az
amerikai prot., kath. és zsidó egyházak szövetséget
kötöttek egymással arranézve, hogy közös és külön
munkával, de egymással állandóan érintkezve oda
fognak hatni, hogy minden vonalon bevezettessék
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az általános vallástanitás. Ebben az erkölcstelen
érában ez a helyes és ez a tiszteletreméltó baráti
kézfogás a helyes, ez keresztyéni cselekedet
Európában pedig szintén nincs csend. Nyil
vánosan és titokban egymással szemben áll a két
tábor. Pápai rendeletre megalakult az ugyn. kath.
akció, amely minden kis politikai közösségben
abból a célból kívánja megszervezni a kath. tár
sadalmat, hogy ezek a felfelé fejlődő szervezetek,
amelyeknek szintén a pápa volna a feje, minden
eszközzel szolgálják a katholicismust. Ez a szö
vetség több, mint a kongregációk voltak, mert
minden megkeresztelt kath. embert besoroznak
szervezetükbe, de maga a szervezet, a mi jól is
mert s külföldön is meglevő ev. szövetségeinknek
lemásolása. Szükségük is van erre a szervezetre,
mert hatalmuk visszamenőben van. Németország
ban az utolsó 5 év alatt 50.000 kath. tért evang.
hitre, dacára annak, hogy ott ezalatt az idő alatt
népszövetségi támogatással a jezsuita és szerzetes
rendek légiói telepedtek le s megmozdult Európá
ban az ókath. mozgalom is, mely ez év augusztus
havában tartja gyűlését Utrechtben s külön tervei
ről tárgyal. Csehország egy millió lelket szakított
el a pápától s Hercegovinában a Rómától elszakadó
mozgalom napról-napra erősödik. Fogy az egyház
ereje és hatalma s a látszat kedvéért, már a gyen
gülő erőt is rettenthetetlen hatalomnak kell be
mutatni.
Ugyanekkor az európai protestantizmus Svájc
ban most ünnepelte csendben reformációs ünnepét
s felavatták Szervét Mihály emlékét, hogy az
ő ártatlan halálra ítélését a mai kor igy tegye jóvá.
Általában pedig a lutheri reneszánsz mozgalom
hullámai erősödnek s nagy gyülekezetekben Luther
órákat vezetnek be, amelyeken megismerik igazi
s még eddig eléggé nem méltatott nagyságát. Az
anglikán egyház hivatalosan ismeri be, hogy jövő
célja: Luther megismerése és megismertetése.
A világon 496 millió keresztyén közül 15ft
millió a gör. kel., legalább 200 millió a protestáns,
akik közül legerősebb a lutheri egyház s mi marad
a róm. kath. oldalon ? De mire kötelez erőnk tu
data? Arra, hogy még többet dolgozzunk, arra,
hogy hitünkhöz még jobban ragaszkodjunk s végül
arra, hogy jezsuita kierőszakolt perek csúnya újság
harcai helyett a belső élet szépségeit hangsúlyozzuk.
A böjt szentsége, Krisztus Golgotájához való
közeledésünk, eszményeink tisztasága arra kötelez
bennünket, hogy a magunk értékeiben bizva, azok
hoz tántorithatatlanul s állandóan ragaszkodva, a
hallottakból mindent higgadtan megmérlegelve,
semmi befolyásolásra nem hallgatva, az evangélium
mellé álljunk és áldanunk kell azokat a nagyjainkat, akik fáradságot nem ismerve, világrészeket
utaznak át, nappal és éjszaka a hit szent dolgaiért
lelkesednek. Nem öncélból harcolnak és munkál
kodnak ők, hanem minden munkásságuk kérdő
jele és központja te vagy, ev. fiatal testvérem.
Becsüld meg őket azzal, hogy munkásságukat
helyesnek Ítéled s köszönd meg tiszta evangéliumi
életeddel éretted való gondjaikat és fáradtságaikat.
Gaudy László.
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K Ü L F Ö L D I H ÍR E K .
H o l l a n d i á b a n új vallási mozgalom indult
meg. A reform, egyházból kilépett Börger lelkész
akarja megalapítani az igazi keresztyén egyházat
volt híveivel.
Az o r o s z ifjúság körében az Istentelenek
pártja a sowjet „Antireligi Osnik“ c. lapja szerint
körkérdéseket tétetett fel, amelyek a következők
voltak: Hiszel Istenben ? Imádkozol ? Jársz tem
plomba? Mindhárom kérdésre tagadó választ vár
tak s ehelyett az ifjúság váratlanul nagy százaléka
©danyilatkozott, hogy mindhárom kérdést igennel
válaszolta meg. Annál súlyosabb ítélet ez az er
kölcstelen rendszerre, mert a szavazók az igazi
proletáriátus gyermekei közül kerültek ki.
A j a p á n t a n í t ó n ő k szövetsége 1927.
nyarán tartott gyűlésükön kimondotta, hogy a
gyermekek nevelése tovább a régi keretek között
nem maradhat meg a jelenlegi, vallástanításnélküli
állapotában és ezért azt inditványozták, hogy a
vallástanítás vezettessék be. Kérésüknek úgy látszik
a japán kormány eleget fog tenni s akkor itt is
mind nagyobb tért hódíthat a keresztyénség.
O l a s z o r s z á g lesz az első állam, amely
ben oly hosszú idő után a kultúrharc meg fog
indulni. Amikor Mussolini betiltotta a róm. kath.
ifjúsági egyesületek és cserkészcsapatok működését,
arra a hivatalos egyház nem-válaszolt eddig még
semmit sem, de úgy látszik, hogy valami izzik a
hamu alatt s a pápa a tradícióknak megfelelően
a kiváró politika után mégis kénytelen lesz a
nyilvánosság előtt is nyilatkozni ebben a kérdés
ben. Kíváncsian várjuk ezt a csatariadót, de egy
aggodalmunk mégis v an : mit fognak magyar föl
dön erre válaszolni s milyen helyzet áll majd elő:
a pápa mellé áll-e majd a közvélemény s Mussolinire feszítsd meget kiált, vagy a szívek mélyén
a szinte hihetetlen ellenvélemény fog kialakulni.
A m o d e r n t e c h n i k a szívesen rendeli
magát az egyház szolgálatába. Legutóbb azt olvas
tuk, hogy egy ausztráliai lelkész repülőgépet kapott
ajándékba, hogy annak az igénybevételével gon
dozza a nagy területen szétszórtan élő híveit, most
meg jóakaratu emberek vidéki városok és falvak
környékén autóbusz járatokat létesítenek olyan
templomi közösségek számára, akik saját helysé
gükben nem rendelkeznek templomokkal. Ilyen
újítás Magyarországon különösen a mi szétszórtan
élő egyházunk szempontjából volna fontos a belmisszió ügyeivel hivatalosan foglalkozó testvéreink
ilyen értelemben képezhetnének ki autóbusszal
megközelíthető istentiszteleti gócpontokat.
A s z á s z o r s z á g i nagy kitérések hírhedt
s hamisan terjesztett adataira végre világosságot
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Páratlanul ölesén

Z e tig e rá k , h arm őn iu iM ok
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron

E H A L L M.
Budapest, VI.. Andrássy-út 15. I. e.
Vásárlás előtt saját érdekében feltétlenül
né z ze meg raktár aimat !

25 é r é s k s r e i z t y é n

cég;.

vet a hivatalos statisztikai kimutatás, amely szerint
az evang. egyházból 1919—1927-ig a kitértek szá
zaléka 1’17%, a róm. kath. egyházból 1’62%.
Ami olyan nagy propaganda mellett, ami ott ment
végbe, jelentéktelenül kis szám.
N o r v é g i a is megkapta annak idején a
maga pápai nunciusát s ebben a majdnem tiszta
evangélikus államban eleven erővel indult meg
az aknamunka ellenünk s ismert munkaprogrammjukkal a 10 esztendő alatt a norvég államegyház
vesztesége nem haladja meg a 200 lelket. Ha az
eredmény ismerete után egy kis számadást végez
nénk s az elért (?) eredményt összehasonlítanék
azzal az anyagi áldozattal, amennyit erre a célra
szántak, csak az a kívánságunk erősödne, hogy
bár minél több ilyen vállalkozás létesülhetne, mert
így nagyon hamar bekövetkezne a pápás egyház
nak az az anyagi csődje, amely a világ szempont
jából annyira kívánatos.
A v a l l á s o k történetében és mozgalmaiban
eddig ismeretlen statisztikai adatokkal kísérleteznek.
Az új számítgatások a különböző gyülekezetek
istentiszteleteinek férfi és női látogatóit csoporto
sítják és osztályozzák s egy évi tapasztalat azt
mutatja, hogy az evang. egyház 100 templomláto
gató férfijára körülbelül ugyanannyi nő esik, ezzel
szemben a róm. kath. és kis protestáns szekták
gyülekezeti életében azt venni észre, hogy ott 100
férfi látogatóra átlagban kb. 50%-al több nő esik.
V é g r e h o s s z ú h a r c után német testvé
reinknek sikerült elérni, hogy az annyit tárgyalt
Luther-film a legfőbb cenzúra beleegyezésével
egész Németországban előadható. Ezek után mi
is nagyon reméljük, mivel a megállapítás szerint
senkinek a vallásosságát nem bántja, hogy rövi
desen mi magyarok is gyönyörködhetünk benne.
D é l b a j o r o r s z á g , Holzkirchen község
Joseph Heidegger nevű lelkésze a napokban halt
meg 99 éves korában, 75 évi lelkészi aktív szol
gálat után. ő eddig a leghosszabb szolgálati idő
vel dicsekedhetett.
c. L.

Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, m Szigety Nándor és Fia m
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.
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A budapesti egyházmegye pres
bitereinek közös tanácskozása.
A budapesti és környékbeli evang. egyházak
presbiterei második tanácskozásukat május hó 8-án
tartották a Deák-téri iskolák dísztermében. Broschko
G. A. esperes megnyitó imája után Dr. Raffay Sán~
dór püspök üdvözölte a dísztermet teljesen meg
töltő presbitereket, s ismertette az összejövetelnek
azt a célját, hogy a fővárosi és hozzátartozó gyü
lekezetek közös érdekei folytán meglévő közös
problémák és feladatok közös erővel oldassanak
meg. Közös szellemnek és közös munkatervnek
kell kialakulni.
Dr. Rásó Lajos a Luther-szövetségek egyöntetű
működését mondotta kívánatosnak. Lelkigondozás
tekintetében is nagy feladatok várnak a Lutherszövetségekre. Vidékek szerint is össze kellene
gyűjteni az evangélikusokat. Evang. hospic-t kel
lene alapítani, meg kellene csinálni a központi
szegény-katasztert, s a budapesti Luther-szövetsé
geknek kell a munka legnagyobb részét elvállalni
az országos evang. nagygyűlés és az országos
evang. nap megrendezésében, mely szeptember
28—30. napjaira van tervbevéve.
A belmissziói feladatok összhangzatos meg
oldása tekintetében Dr. Kirchknopf Gusztáv ismer
tette a belmisszió általános feladatait s a speciális
fővárosi szükségleteket. Határozati javaslatában
bizottság kiküldését indítványozta az egységes
munkaterv megalkotására.
Az egyházi adózás ügyét Hittig Lajos, a
pesti magyar egyház gondnoka terjesztette elő, s
az értekezlet kimondotta, hogy kívánatosnak tartja
az egyházi adók lehető egyenlő beosztását, s egy
központi nyilvántartó hivatal megszervezését.
Az egyházi sajtó ellátásának kérdését Dr.
Mikler Károly egyházmegyei felügyelő ismertette.
Javaslatában egyrészt a felekezetközi versenyképes
ség érdekében, másrészt az erők egyesítése céljá
ból szükségesnek mondotta a budapesti helyi lapok
egyesítését, a szorosan vett fővárosi gyülekezetek
fogalmának kiterjesztését a pestkörnyéki gyüleke
zetekre is, országos jelentőségű és a középosztály
igényeit kielégítő egyháztársadalmi és politikai
hetilapnak Budapesten leendő szerkesztését, vala
mint a legmagasabb fokú tudományos és irodalmi
folyóiratnak evangélikus részről való intenzív anyagi
és szellemi támogatását.
A vallástanítás egyöntetűségéről Gaudy László
hitokt. igazgató szólott, s megállapította, hogy e
tekintetben a vallástanítási testületekben nincsen
kívánni való, kisebb eltéréseket csakis a fővárosi
iskolaviszonyok tesznek elkerülhetetlenné.
Az értekezlet az összes tárgyakat nagy érdek
lődéssel figyelte, s Dr. Raffay Sándor püspök záró
szavai s Broschko G. A. esperes imája után azzal
a reménnyel oszlott szét, hogy e közös tanácsko
zások gyülekezeteink életére csak jótékony hatással
és eredménnyel lehetnek.

Legjobbak a Kaszás cip ők !
VII., Damjanich-utca 18. sz.
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ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. május 13-án :
H e ly

Óra
délelőtt
délután

Lelkész neve

fél 10 báró Podmaniczky Pál
Deák-tér (német)
n Ruttkay Mikiién Gyula
Deák-tér (magyar)
Sólyom Jenő
6
Deák-tér (magyar)
10
Rapos Viktor
Fasor (ifjúsági)
Késmárszky Lajos
11
Fasor
Kemény Lajos
4
Fasor
5
Broschkó G. A.
Fasor (német)
9
Majba Vilmos
Kőbánya
Dendely Károly
11
Simor-utca 35.
Morhács Márton
10
Rékóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
fél 11 Gáncs Aladár
Szuchovszky Gyula
Üllői-út 24.
10
Váci-út 61.
10
Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér
11
Ruzsicska László
Zichy-utca 7.
Mohr Henrik
11
Horthy Miklós-út 27.
11
Tomcsányi László
Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikál
Május 20-án a Deák-téri templomban dr. Kirchknopf
Gusztáv, a fasori templomban Gaudy László, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál.

Vasárnap, május 13-án d. e. 11 órakor,
q Deák-téri templomban a Lutheránia énekel.
Énekli Stein K. 91. zsoltárát.
Konfirmációi ünnepélyek. A Deák-téri
konfirmáns növendékek vizsgája május 16-án,
szerdán d. u. 4 órakor lesz a Deák-téri iskola
disztei mében. A konfirmáció az első csoport
részére 17-én, áldozó csütörtökön d. e. 11 óra
kor a templomban, a második csoportnak má
jus 20-án, vasárnap. Előbbit dr. Raffay Sándor
püspök, utóbbit dr. Kirchknopf Gusztáv végzi— A fasori konfirmáns növendékek vizsgája
május 16-án, szerdán d. u. 5 órakor a templom
ban. A konfirmáció az angyalföldi csoportnak
17-én, áldozó csütörtökön d. e. fél 10 órakor,
végzi Rimár Jenő, 11 órakor a fasori csoport
nak, végzi Kemény Lajos. A X. kér. tisztviselő
telepi csoportnak a Simor-u. imaházban 17-én,
áldozó csütörtökön d. e. 10 órakor, a kőbányai
csoportnak a Gergely-utcai templomban 20-án
d. e. 8 órakor, mindkettőt végzi Majba Vilmos.
Áldozó csütörtökön, május 17-én a dél
előtti istentiszteleti beosztás a következő : Deák
téri templomban prédikál dr. Raffay Sándor
(konfirmáció), a fasori templomban Kemény
Lajos (konfirmáció), Simor-u. imaházban Majba
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Vilmos (konfirmáció), Gyarmat-u. imaházban
dr. Szuchovszky Lajos, Horthy Miklós-út 27. sz.
■Szabó Aladár, Zichy-u. 7. sz. Mohr Henrik.
Imaházavatás Komádiban. Április 29-én
avatta fel püspökünk a komádii ev. imaházat.
Ismeretes, hogy Komádiban, a felavatás nap
jáig, 807 lélek lépett ki a református egyházból,
hogy az „ősök hitéhez*', az evangélikus vallás
hoz csatlakozzanak. Nagy áldozatkészséggel
megszerezték a falu legnagyobb és legszebb
házát, melyből kikerült az imaház és a lelkész
lakás is. A házhoz egy közel 1000 öles belső
ség is tartozik. A felavatásra dr. Kirchknopf
és Kimer lelkészekkel érkező püspököt, már
Magyarhomorogd határában, a főszolgabíróval
az élén, lovas- és bicikli-bandérium várta és
hatalmas kocsi tábor, mely a faluvégén felállí
tott diadalkapunál várakozókkal óriási lelkese
dés közt kísérte az új imaházhoz. A felavató
beszéd, püspökünk egyik legszebb szónoki
alkotása, a 66. Zsoltárt vette alapigéül. Presbi
teri- és közgyűlés, tisztelgés (a ref. egyház nem
vett részt), látogatások, 400 terítékes és lelkes
felköszöntőkben gazdag díszebéd, délután az
asszonyok által rendezett szeretetlakoma ké
pezte a napi programmot. A Berettyóújfalun át
a fővárosba visszautazó püspököt Mezősas-ig
kísérte vissza a bandérium és a hosszú kocsi
sor. Ma már azt is tudjuk, hogy a főpásztor
jó munkát végzett. Komádi nem felejti el szol
gálatát, de őt sem, mert a szívébe zárta.
Lutheránia hangversenye. A Lutheránia
dalegyesület június 9-én este 8 órakor tartja
szokásos évzáró hangversenyét. Belépődíj nem
lesz. Kérjük a híveket, jegyezzék elő a hang
verseny napját. Tegyék szabaddá a hangverseny
estéjét. Támogassák jelenlétükkel énekeseink
buzgalmát. Énekkarunk szabadságolt tagjait
kérjük, hogy az énekkari gyakorlaton (minden
hétfőn, csütörtökön este 7 órakor) pontosan
jelenjenek meg. Új tagok jelentkezését is el
fogadjuk a próbák előtt.
A Magy. Prot. írod. Társaság Nyíregy
házán f. hó 5-én nagysikerű estélyt tartott.
Megnyitót Geduly Henrik ev. püspök mondott,
az ünnepi szónok Révész Imre ref. egyh. kér.
főjegyző volt, aki a protestáns egységről párat
lan hatású előadást tartott. Az összes protestáns
■és a görögkeleti egyházak, tehát a keresztyénség
többsége elfogadták alapul Krisztus tiszteletét,
ezen az alapon kívánják egy táborba vonni
az egész keresztyénséget. Krisztus tiszteletének
növelése végett azzal az óhajtással zárta sza
vait Révész Imre: vajha Magyarország igazán
regnum Christianum lehetne. Salmen Ottóné
Kring Olga úrnő énekelt egyházi dalokat Krecsák László ev. karnagy kitűnő kíséretével,
Szegedi István hangulatos verseket olvasott föl,
a ref. és az ev. vegyeskar szép betanulással
adott elő karénekeket Szabó Géza, illetve Krecsák László vezetése alatt. Török Pál főtitkár
lelkes hangon zárta be az estét.
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Cserkészünnepélyt rendez a Pesti LutherSzövetség cserkészcsapata május 13-án, vasár
nap d. u. 6 órai kezdettel a Deák-téri iskolák
dísztermében. Az érdeklődőket szeretettel hívja
a rendezőség.
A budapesti evangélikus cserkészcsapa
tok nagyszabású cserkészünnepélyt rendeznek
az épülő kelenföldi ev. templom javára május
hó 20-án d. u. fél 5 órai kezdettel a kelenföldi
templom melletti téren. (Közlekedés villamos
sal a Horthy Miklós-úti köröndig.) Jegyek az
összes budapesti lelkészi hivatalokban és az
ev. cserkészcsapatoknál kaphatók.
Az Országos Ev. Tanáregyesület lapunk
előző számaiban is jelzett aszódi gyűlését közbe
jött akadályok miatt szeptemberre halasztotta.
A Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés : Rédiger Zsuzsanna, Andrea Mar
git Amália Lujza, Kordos Gusztáv József.
Ugrinov Tibor József, Poszt Ilona Mária. Esketés: Kostyál Sándor ev.—Andaházy Sarolta ev.
Temetés: özv. id. Malcz Edéné Kovalszky
Mária (82 év), Sipiczky István (19 hó), Sípos
Gyuláné Szabó Mária (60 év), özv. Katzer
Antalné Povecs Anna (69 év), Kovács Ferenc
(19 év). A d o m á n y: szegényeknek dr. Rédiger
Zoltán 10 P, N. N. 2'40 P, Haász Zoltán 3 P;
konfirmandusok felruházására N. N. 5 P, N. N.
1 P, N. N. 2 P, N. N. 1 P, N. N. 5 P, Gaertner
N. 2 P, N. N. 5 P. N. N. 1 P, Hőher Gyula 10 P.
N. N. 10 P, N. N. 5 P, N. N. 5 P, N. N. 5 P.
A Deák-téri és fasori lelkészi hivatalok
szegénysorsú konfirmándusok felruházására ez
évben is kérik a hívek szives adományait. A
Deák-téri lelkészi hivatal 3 fiú és 1 leány nö
vendéket, a fasori 3 leány és 2 fiú növendéket
szeretne felruházni.
Nyári diákgyűlés. A Magyar Diákok „Pro
Christo" Szövetsége (M. E. K. Dsz.) ez évi kon
ferenciáját június 30—július 5-ig tartja tahi-i
táborában. A tábor kedvező fekvése (egy őserdő
szélén, 10 percnyire a Dunától), az egyre tökéle
tesedő berendezés minden a testi felüdüléshez
szükséges dologgal meg van áldva. A lelki
és szellemi életet pedig kimondhatatlan értékek
kel gazdagíthatja a gyűlés komoly programmja.
Két előadássorozat alkotja ennek gerincét; az
egyik a mai szellemi és lelkiáramlatok főkérdé
seivel, a másik pedig „Krisztus az ember sorsa"
címen a keresztyén élet központi problémáival
foglalkozik. Teljessé teszik a programmot a
különböző csoport-gyűlések, bibliakörök és áhí
tatok. Meglátogatja a konferencia hajó-kirándu
lás keretében Esztergomot is. Részletes tájékoz
tatót készséggel küld a Szövetség központi
irodája: Budapest, VII., Hársfa-utca 59/b.
Szegény, középtermetű férfi szám ára ruhát (felső és alsóruhát) kérnénk. Teljesen ruhátlan. Hálás köszönet
előre is. A ruhákat a Deák-téri lelkészi hivatal veszi át.
Urasági inasnak, bolti vagy irodai szolgának ajánl'
kozik ev. fiatalember. Cím a fasori lelkészi hivatalban.
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Olcsó magyar klasszikusok. Az egész
művelt magyar közönség régi kívánságának
tesz eleget az a nagyszerű magyar könyvsoro
zat, melyet a Kisfaludy-Társaság megbízásából
legelőkelőbb könyvkiadóvállalatunk, a FranklinTársulat most jelentetett meg, s amely 40 vaskos
kötetben legjavát adja annak, amit a XIX. szá
zadbeli klasszikus irodalmunk, mint nagyot és
maradandót alkotott. A nagyszerű gyűjtemény
mindenképen hivatott arra, hogy a magyar
család könyve legyen. Belső értéke olyan, hogy
mindenki, aki olvassa, a legigazabban gazda
godik szellemiekben, Kazinczytől-Beöthyig, Péterfy Jenőig irodalmunk aranykorának nagyszerű
alkotásait, Aranyt, Petőfit, Tompát, Madáchot,
Katonát, Gyulai Pált és velük együtt többi nagyjainkat is olyan válogatásban, ahogy azt a mai
ember érdeklődése megkívánja. A gyűjtemény
hez gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közokta
tási miniszter írt előszót, az egyes írókat mélyjáratú tanulmányokkal ma élő legjava esztéti
kusaink és íróink vezetik be, közöttük olyan
nevek, mint Ambrus Zoltán, Berzeviczy Albert,
Baltazár Dezső, Kapi Béla, Lányi József, Pintér
Jenő, Ravasz László, Rákosi Jenő, Voinovich
Géza stb. A belső érték melleit nem marad el
a külső kiállítás sem : pehelykönnyű papiroson,
a modern tipográfia igazi mesterműveként ke
rült ki e gyűjtemény a sajtó alól, művészi elegánciáju egészvászonkötésben, úgy hogy méltán
díszére válik minden magyar család könyvtárá
nak. S hogy ott lehessen minden magyar csa
ládnál ez a gyűjtemény, a Kisfaludy-Társaság
intenciója az volt, hogy olcsó áron kerüljön
forgalomba. A t e l j e s 40 k ö t e t e s g y ű j t e 
m é n y á r a 148 P, egy-egy kötet tehát 370 P-be
kerül. Így végre valóra vált épen ma — amikor
nemzeti kultúránk erejére van legerősebben
szükségünk, hogy megállhassunk és fenmaradhassunk — az olcsó magyar klasszikusok ki
adása, amit a legnagyobb örömmel és elisme
réssel fogadhat mindenki, aki közösséget érez
a magyar műveltséggel és a magyarság életé
vel. Megrendelhető havi 6 pengős részletekben
is a Franklin-Társulat könyvkereskedésében
Budapest, IV., Egyetem-utca 4.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX,, Szveíenay-utca 8. III. 16.
Pénztárosnői vagy felirónői állást keres evang. hit
testvérünk, komoly munkaerő. Cime megtudható a Gazd.
Hiv.-ban, IV. Deák-tér 4. I 6. 9—12-ig, 3—5-ig.
T eljesen árva 2 kis fiút, egyik 8 éves másik 3 éves,
melyik hittestvérünk fogadna örökbe. Felvilágosítással szol
gál a Gazd. H ív. IV. Deák-tér 4. I. 6. Ev. egyház.
Jól nevelt 15 éves ev. leányomat nyaraló csalódnál
gyermekekhez, játszópajtásként elhelyezném. Szives meg
keresések : Wertheim, Dob u. 74. III. 31. a.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- é s szájbetegségben szenvedő egy
háztagjaink szakavatott, gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 3. szám.
Mindenféle kosárfonást, javítást és nádszékfonást
a legolcsóbb árban elvállal a fasori egyházfi. Hívásra
házhoz megyek. Felsőerdősor 5. II. 19.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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