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Keresztyén jellem .
(Máté ev. X. 32—33.)

zen a héten teszik meg 
gyermekeink a konfirmá
ciói ünnepélyes vallás
tételt s járulnak először 
úrvacsorához. Kilépnek 
tehát a gyermekkorból és 
elindulnak az ifjúság út
jain. Szivünk szeretettel 

és aggódással nézi első lépéseiket: bár 
el ne tévednének soha, bár ne okozná
nak bajt maguknak, bánatot nekünk, — 
bár megtartanák vallástételüket bátran 
és híven mindvégig . . .

Üdvözítőnk szavai mindenekelőtt 
hűséget kívánnak gyermekeinktől. Becsü
letes és tiszta hitet kívánnak tőlük, ra
gaszkodást Megváltónkhoz, ragaszkodást 
egyházunkhoz, mely az ő tanításának 
és eszményeinek terjesztéséért fáradozik. 
Ebben a mai, közönyös és hitetlen világ
ban bátor és önérzetes, hithű és hitvalló 
keresztyénekre van szükség, akik nem 
megszokásból, hanem lélekből hisznek, 
akik nem az illendőség kedvéért, hanem 
belső ösztönzésből ragaszkodnak vallá
sukhoz.

Ez azonban még nem teljes vallás
tétel. Krisztus nem azt kívánja e szavak
ban, hogy magunkat keresztyéneknek 
nevezzük, hanem életet kíván. A Krisz
tusról való vallástételt nem egy délelőtt, 
nem olykor-olykor való alkalommal, ha
nem az egész élettel kell megtenni. Az 
emberszeretet gyakorlása, a becsület 
melletti kitartás, a munkának és hiva
tásnak lélekből való szolgálata, harc az 
igazságtalanságok ellen, elnézés a gyen
gébbek iránt, emberhez méltó gondol
kozásmód — és mindez áthatva a 
mennyei Atya iránti gyermeki szeretet
tel — ez a vallástétel a Krisztusról.

Ilyen hitű és ilyen életű férfiak és 
nők nevekedjenek gyermekeinkből, akik 
a konfirmációban hűségfogadalmat tesz
nek Krisztushoz és egyházához. Keresz
tyén jellemeket várunk és remélünk be
lőlük, akik ennek az órának emlékét 
megőrizve, megőriznek magukban és 
megvalósítanak a világban minden Krisz
tustól tanult erényt. Mert a keresztyén 
embernek egész élete vallástétel Isten 
és emberek előtt! . . .
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H it és tudomány.
(Előadás a budapesti középiskolai ifjúságnak 1928. mérc.

23. és 30-án. Elmondotta : Wiczián Dezső.)

Amikor a gimnázium felső osztályait jár
tam, egy időben legkedvesebb tantárgyam a fizika 
volt. Mily csodálatos világot tárt fel ez egyszerre 
előttem, melynek egyes kézzelfoghatóbb tényeit 
ugyan már azelőtt is ismertem, de amelynek belső 
összefüggéséről, meglepő törvényszerűségéről még 
csak sejtelmeim voltak. S ami még különösebben 
vonzott ehhez a tantárgyhoz, az volt, hogy ezekről 
a sokszor bonyolult törvényekről a kísérletezések 
révén ugyanis meggyőződhettem s így az ismere
tek elsajátítása valósággal öröm volt. De nemcsak 
én voltam ezzel így, hanem sok más társam is.

A mai tanulóifjúságnál sem lehet más a hely
zet. Bár tudom, hogy vannak, akiket inkább a 
történelem, a földrajz, az irodalom érdekel, mégis 
a legtöbbet bizonyára a különböző természettudo
mányok vonzzák, itt is főleg a fizika. A legtöbb 
diák manapság szabad idejében rádióval szeret 
foglalkozni. Milyen nagy örömet szerez az, ha 
valaki saját ügyességével össze tud állítani egy jól 
működő 3—4 lámpás készüléket! A rádiónak, a 
körülöttünk örökké láthatatlanul kavargó elektromos 
hullámok rejtelmes világának megismerésébe pedig 
a fizika tudománya vezet be. Ez ma szinte a leg
jobb útja a természettudományok megkedvelésének. 
De ezenkívül is a mohón kutató, mindent tudni 
vágyó ifjú lélek kapva-kap minden olyan könyv 
után, amely azt Ígéri, hogy feltárja előtte a termé
szetnek, a világnak titkait és értelmét. Azonban a 
legtöbbször nem is sejti, hogy micsoda veszedelem 
fenyegeti őt akkor, amikor első bepillantást nyer 
a természettudományok óriási területére.

Az első benyomás a csodálat, amikor némi 
képet nyerünk a teleszkópok és mikroszkópok által 
feltárt hatalmas égitestek és a rendkívül apró, 
szabad szemmel nem látható élőlények világáról 
s azokról a hatalmas erőkről és törvényekről, ame
lyek ezt a világot mozgásban tartják. Akadnak 
azután olyanok, akik meglepődve állapítják meg, 
hogy ebben az egész nagy világrendben nem talál
ják meg sehol Istent. Elkezdődnek a gyanuskodó 
kérdezősködések és a feleletek sok esetben így 
hangzanak: amit láttok és tapasztaltok, csak az 
létezik, csak az igaz. Istent nem látjátok sehol, 
Isten nincs. Minden a fennálló természeti törvények 
szerint történik, keletkezik és semmisül meg. Ennek 
a világnak egyedüli ura az ember, aki azt meg
hódítja; íme a bizonyság: az Óceánt is átrepülő 
gépek, az emberi hangot pillanatok alatt a föld 
egyik részéről a másikra továbbító készülékek!

Kedves ifjúság! Sokan hallhattak és olvas
hattak már közületek ilyen és hasonló kijelenté
seket. Ennek nyomán vetődik fel számotokra is a 
hit és tudomány problémája. Azt állítják egyesek, 
hogy a hi t ,  vagyis a v a l l á s  és a t u d o m á n y  
— itt az előbbiek alapján elsősorban a természet- 
tudományokra gondolok — egymást kizárják. Me
lyiket válasszuk hát? A művelt ember számára a

tudomány fontosabb, így tehát a hitről, a vallásról 
le kell mondania.

Nézzünk szemébe ennek az állításnak: igaz-e 
az ? Először is állapítsuk meg, hogy a hit és tudo
mány két különböző dolog, mivel különböző terü
leten mozognak, különböző a feladatuk, de éppen 
ezért egymást nem is zárják ki. A tudomány 
— ismét a természettudományokat hangsúlyozom — 
azt a világot igyekszik megismerni, melyhez érzé
keink útján hozzáférhetünk, s amelynek pontosabb 
megismerésére különféle emberek által előállított 
műszereket használ. A hit ellenben abba a világba 
vezet el bennünket, amelyet semmiféle emberi 
műszerrel fel nem fedezhetünk: ez a láthatatlan, 
érzékfölötti világ s az egyetlen, de nélkülözhetetlen 
műszer, mely e világ megismerésében segítségünkre 
jö n : a lélek. Akármelyik is lép át a másik terü
letére, határsértést követ el, amelynek súlyos követ
kezményei lehetnek.

Azért csak mosolyogni lehet azon a csillagá
szon, aki azt mondta: „Az egész eget átkutattam 
távcsövemmel, de Istent nem találtam" (Laplace) — 
és azon az orvoson, aki azt állította, hogy bonc
késével sok emberi holttestet felboncolt már, de a 
lélek nyomára nem akadt (Virchow). Hisz azt még 
egy elemi iskolás gyermek is tudja, hogy Istent és 
a lelket sem távcsővel vagy bonckéssel megtalálni, 
sem körzővel vagy egyéb műszerrel megmérni nem 
lehet 1 Ezek a tudósok az ilyen kijelentéseikkel csak 
saját tudományos hírnevüknek ártanak. Éppen olyan 
nevetséges ez, mintha én most azt mondanám: 
elektromosság és elektromos hullámok nem létez
nek, mivel én azokat nem látom.

A tudománynak nem az a célja és feladata, 
hogy bebizonyítsa Isten létezését, de még kevésbbé 
az ellenkező, vagyis az Isten létének tagadása. A 
tudomány feladata az, hogy amennyire képes, igye» 
kezzék megismerni, kikutatni a természeti világ 
életét és törvényeit. Ebben a tekintetben a tudo
mány csakugyan nagyszerű eredményeket ért el. 
A tudománynak köszönhetjük, hogy pl. napfogyat
kozás esetén nem várjuk babonás félelemmel a 
világ végét. A tudománynak köszönhetjük azokat 
a szellemi kincseinket, amelyeket egyszóval kultú
rának nevezünk és azokat a technikai vívmányokat, 
amelyeket a civilizáció szóval jelölhetünk meg. 
Hogy mit jelent ez, könnyen megértjük, ha össze
hasonlítjuk azt az időt, amikor még Magyarország 
valamelyik részéből Budapestre napokig kellett a 
rázós postakocsin utazni, — a mai közlekedési 
eszközökkel: a gyorsvonattal, autóval, repülőgép
pel s a régi, gyalogos vagy lovas futárok által való 
üzenetküldést a mai távíróval, telefonnal, rádióval. 
Mindezek olyan dolgok, amelyeknek minden ember 
hasznát látja és egyetlen komoly keresztyén ember
nek sem jut eszébe, hogy ezeket az ördög művé
nek tartsa, vagy, hogy az emberi tudománynak 
ezeket a vívmányait a vallás, a keresztyén hit 
nevében elátkozza. Sőt inkább mi is mindnyájan 
teljes elismeréssel és hálával adózunk a nagy 
tudósoknak és felfedezőknek ezért a nagyszerű 
munkájukért.

(Folytatjuk.)
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E lmer Gantry.
Sinclair Lewis. 1928. Berlin. 684 o.

(Ebben a könyvben nincs szó ma 
élő személyről. S. L.)

Gerhard Hauptmann: Dér Narr in Christo 
Jesu, Quint Emanuel, c. regénye vagy Dorothea 
Angermann c. színdarabja után vagy Móricz Zsig- 
mond: Fáklya c. regénye után vagy Szabó Dezső: 
Az elsodort falu regényének papi dolgokról szóló 
részletei után még mindig újabb dolgokat felszínre 
hozó e hasonló tartalmú, nagy, de egészen amerikai 
stilü regény. Mindegyiknél több, mindegyiknél jobb 
s főként a hangja mindegyikénél tisztább és sok
kal intelligensebb a finoman kulturált s theologiailag 
iskolázott sarcasmusa.

A regény rövid tartalma a következő: Elmer 
Gantry és Jim Lefferts barátja, előbbi pietisztikus 
hajlamú szülői örökségképen, utóbbi atheista, az 
amerikai diákmozgalmak közepén, sokszor alkohol
ba fojtott, erkölcstelen kicsapongásokkal készülnek 
az életre s Gantry, aki a football csapat legkiválóbb 
tagja s a legsikeresebb boxoló a Y. M. C. A. utcai 
meetigjén egy ízben ökleivel védi meg az utcai 
emberek durvaságától a szónokot s ettől a perctől 
kezdve e mozgalom emberei őreá vetik ki hálóju
kat. Nehéz munka ez, de megéri a küzdelem s Gantry 
ellen felvonul a híres téritő, a nálánál is erősebb 
s híresebb zsidó Roberts, akinek a kedvéért el
megy a templomba is s ott a zsúfolt tömeg dacára 
a cél csak az, hogy Gantry leüljön a bűnösök pad
jára. Ahogy erőszakkal megtérítik s ahogy farizeusi 
mosolyokkal magukhoz kapcsolják az olvasó utá
lattal borzong a szegény megtérővei együtt, de 
Gantry mégis megtér, szakit előbbi zajos fiatalsá
gával, ünnepelteti magát tanáraival* és prédikál és 
téritő beszédeket tart.

E siker után a Mizpah-i baptista theologia 
hallgatója lesz. Kettős életet él. Kifelé tiszta lélek
nek mutatkozik, bennt a kollégái bezárt szobájá
ban sok tanulótársával együtt kigúnyolója a bap
tista mennyországnak s dogmatikának s legnagyobb 
gyönyörűsége, ha női sikereiről számolhat be ba
rátainak, akik csodálattal hallgatják ezt a múltját 
is. Életének új fejezete ott kezdődik, amikor pap
növendék korában egy távolabbi kis falu lelkészi 
gondozásával bizatik meg Frank Shallard barátjával 
együtt, ahol papi sikerei mellett elcsábítja a gyü
lekezet presbiterének leányát is s ebből s bajból 
csak úgy menekül, hogy időleges vőlegénységet

Nagy pünkösdi vásár!
Férfi ing 6'50 P-től 
Női ing 2*16 P-től 
Kis párna 5*— P-től

Kun Jánosnál
Budapest, Vili., ílloi-út 31. sz.

Telefonszám: J. 398—81. *

vállal, de ebből ügyesen és váratlanul megszabadul 
az egyik rokon beugratásával.

Bűnéről fellebbvalói semmit sem tudnak meg 
s tudomásul veszik e munkáról való lemondását 
s rögtön az előbbihez hasonló új beosztást kap. 
Ide indul s a vonaton megismerkedik egy illumi- 
nált alkoholügynökkel, akinek a segítségével sikerül 
a régi életét feleleveníteni s a helyett, hogy hiva
tali megbízatásának tenne eleget, e részegsége után 
búcsút mond megkezdett papi pályájának s maga 
is alkoholügynök lesz. Mint ilyen is megállja he
lyét ; jól keres, elegánsan öltözködik s hozzászokik 
a nagyvilági élethez, de azért utazásai közben be
betér a templomokba, hogy mint volt céhbeli vé
leményt mondhasson kartársai munkájáról. Néhány 
volt pályatársával találkozik igy, akiknek szegény
ségét látva, lelkileg is megbátorodik s új állásában 
egészen jól érzi magát De állandó, egyivelésü pá
lyát nem tud élni. Az egyik kis városban egy cir
kuszi helyiségben vallásos gyűlésen vesz részt, ahol 
Sharon Falconer prófétanő téríti meg szépségével 
s prédikációval a hívek százait. Az első pillantás
sal, hogy rátekint, rabjává lesz. Megvesztege
téssel a közelébe férkőzik, észrevéteti magát s 
néhány hét múlva már ezzel a félig muzsikus, sok 
részben sarlatán, 100% szemfényvesztő társaság
gal utazik városról városba, készíti a missnek a 
beszédeket, ő maga is prédikál, agitál s barátjává 
is lesz. Rengeteg pénzt szednek össze s amikor 
közös nyaralásra mennek, ő meg a miss, a pró
fétanő felfedi alacsony származását s bevallja csa
lásait is, de megvesztegető szépsége s földön
túli démonikus ereje már annyira lenyűgözte, 
Gantryt, hogy árnyékként követi öt s éveken át 
együttjárják Amerikát. Ez életének igazi boldog 
része. Kettős énje teljes kielégülést talál: élhet 
papi munkájának s az ezrek által körülrajongott 
prófétanő kegyeltje lehet.

Ez a regénynek irodalmi szempontból két
ségtelenül a legszebb része, amelyben minden 
epizód, esemény vagy nagyobb szabású cselekmény 
oly ügyesen van vallásos köntösbe felépítve, hogy 
az érdekes és vonzó tartalom csak úgy ragadja 
magával az olvasót. Gantry élvezi ezt az életet s 
amikor a cirkusz váratlanul meggyulad s abba 
pusztul maga a prófétanő is, élete haszontalansá- 
gát akkor látja be először. Pénz, támogatás és 
éltető elem nélkül kerül az utcára.

Ebben a szomorúságában örömmel kap azon 
az ajánlaton, hogy legyen methodista pap. A leg
eldugottabb kis faluba osztják be, ahol néhány 
héten át a fiatal lelkész őszinte ambíciójával dol
gozik s kötelességét szent buzgalommal is végzi 
s amikor a falu dúsgazdag kereskedő leányát fele
ségül veszi s a hivatalos vizsgálatok is megálla
pítják róla, hogy a methodista lelkészi szolgálatra 
kiválóan alkalmas, azt hiszi, hogy lezárta rossz 
emlékű múltját s elfelejti a prófétanőt.

Uj egyházában szokatlan szorgalommal dol
gozik, a rendes évi új beosztások alkalmával min
dig jobb és nagyobb gyülekezettel jutalmazzák 
szorgalmát s a kartársak is maguk közé emelik. 
Felesége az első tiszta lelkű nő, akit valaha is
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Vajda M. Pál ■> műterme ■>
Telefon VII., Damjanich-u. 52. Telefon
Gyermek- é* hölgyfelvételek készítésében specialista. 
Az egyházközs. tagjai és családtagjainak 25o|° kedvezm.

ismert, de épen az a baj, mert ezt a női lelket 
nem érti meg; sikerei növekedésével családi éle
tének meghittsége kevesbedik s amikor ezért a 
társadalmi szereplésekben keres kárpótlást, a sors 
elébe sodorja volt menyasszonyát s ettől kezdve 
tulajdonképen leplezett többnejüségben él. — 
Megjavulni semmiképen sem tud. Mint nagyvárosi 
methodista lelkész nagyarányú, de sikertelen társa
dalmi tevékenységet fejt ki s prédikációi az érdek
lődés központjában állanak ugyan, de maga is érzi, 
hogy állandóan a szenzációt hajszoló beszédeit 
nem lesz képes elkészíteni, mert hiányzik hozzá, 
felületes tudása és tanulása miatt, a szükséges 
készség. Politikai és társadalmi szereplésekbe kezd, 
de ilynemű vállalkozásaiban nem tud állhatatos 
lenni s életének még csak két eseménye van: a 
theologiai doktori cim ravaszon kieszelt megszer
zése és egy európai út nyélbeütése, melynek folya
mán arról győződik meg, hogy hiába prédikál a 
leghíresebb európai templomokban, mint kulturát- 
lan ember nem érti meg az európaiak magasabb 
szellemiségét s magasabb régiókba neki emelkedni 
úgy sem lehet; az ő részére egyetlen terrénum 
tényleg csak az az Amerika lehet, ahol ilyen tekin
tetben egy kis felületesség nem jelent tragédiát.

Emberi és papi gyarlóságának két megnyil
vánulása még, Frank volt barátja elleni bosszúja, 
amelyet utálat nélkül nem lehet olvasni s bigá- 
mikus életének leleplezése, amelyből nyílt színi 
botrány lesz, de hírlapi nyilatkozatokkal elsimul 
s Elmer Gantry megpróbál anyja tanácsára tisz
tességesen élni.

Ebbe a mesébe illesztve magunk előtt lát
hatjuk az amerikai szekták életének szellemes és 
érdekes bírálatát. A kicsinyes és kis kultúrájú 
emberek dogmatikus, de invenció nélküli erőlkö
dését. Groteszk a kép igy élő alakokon keresztül 
bemutatva s talán kissé hamis is, de mint regény 
pompás mü, amely a maga nemében a hasonló 
tartalmuakat feltétlenül felülmúlja.

A regény legrokonszenvesebb alakja azonban 
a prófétanő marad. A vele foglalkozó fejezetek 
tényleg nagystílű költői alkotások. Gantry olyan 
alak, mint Strindberg púpos festője, aki mások 
vállán emelkedik magasba s azután zsarnok és 
kiállhatatlan lesz, s ezenfelül tényleg kultúrálatlan, 
aki férfi korában fiatalkorának sportbeli nagy érté
keit már nem tudja kamatoztatni.

A könyv nem szól közvetlenül róliínk, de 
nemcsak ezért nem bántó a hangja. Érdekes, izgató 
s wilde-oszkári szépségekkel van tele s egészében 
is szép és megható. Olyan regény ez a mi sze
münkben, mint egy ószövetségi történet, melynek 
kimutathatóan kevés erkölcsi értéke negatívumaival 
intő és hasznot jelentő. Gaudy László.

HÍREK.

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. m ájus 20-án :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 báró Podmaniczky Pál j
Deák-tér (magyar) 11 dr. Kirchknopf Gusztáv
Deák-tér (magyar) 6 Sólyom Jenő
Fasor (ifjúsági) 10 Kemény Lajos
Fasor 11 Gaudy László
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 8 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton

1 Gyarmat-utca 14. fél 11 Rapos Viktor
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Ruzsicska László
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik

1 Horthy Miklós-út 27. 11 Tomcsányi László
Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Május hó 27-én a Deák-téri templomban D. Raffay 

Sándor, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai 
templomban Majba Vilmos prédikál.

Konfirmációi ünnepélyek. A Deák-téri 
konfirmáns növendékek második csoportjának 
felvétele és első úrvacsorája vasárnap, 20-án 
d. e. 11 órakor, a kőbányai konfirmáns növen
dékeké ugyancsak 20-án reggel 8 órakor lesz. 
Mindkét helyen úrvacsoraosztás a felnőtt hívek 
részére is.

A középiskolás dalosverseny alkalmával 
május 20-án, vasárnap d. e. V29 órai kezdettel, 
a Deák-téri templomban istentiszteletet tartunk a 
versenyen résztvevő vidéki ev. iskoláink részére.

Egyházunk előkelő vendégei. Május 10-én 
délutánra az evangélikus és református egyház' 
vezetői, még pedig úgy világiak, mint lelkészek 
a Deák-téri iskolák dísztermében összegyűltek, 
hogy Dr. Macfarland Károlyt, az amerikai pro
testáns egyházak szövetségének főtitkárát és 
Dr. Keller Adolfot, az Élet és Munka nemzet
közi egyházi szövetségének és a protestáns 
segítő világszövetség zürichi titkárának szavait 
meghallgassák. Dr. Raffay Sándor püspök üdvö
zölte a két vendéget, kik közül előbb Dr. Mac
farland, majd Dr. Keller tartott előadást. Előbbi 
a kér. egység megvalósulásának akadályairól 
és eszközeiről, a pápai encyklikának az egy
ségért való munkára még jobban serkentő ha
tásáról szólott, utóbbi pedig az igazi szeretet- 
munka és segítő készségről, az evangélium 
gyakorlásáról mondott megszívlelendő igazsá
gokat. Mindkét nagy figyelemmel hallgatott 
előadást püspökünk köszönte meg illusztris 
\*sndégeinknek.

Nagy napjaik vannak református testvé
reinknek, ugyanis megkezdődtek törvényhozó
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testületüknek, a zsinatnak ülései, hogy új tör
vényeket alkosson az egyházi élet számára. 
Az eddigi tanácskozásokról, melyeken sok olyan 
kérdés került már vita alá, melyek a mi egyházi 
életünket is mélyen érdeklik, még részletesen 
fogunk megemlékezni.

A kelenföldi ev. templom javára a buda
pesti evangélikus cserkészcsapatok május 20-án, 
vasárnap d. u. V25 órai kezdettel, cserkész
délutánt rendeznek az épülő kelenföldi evang. 
templom mellett elterülő réten (1., Fehérvári-út 
és Lenke-út sarkán). Belépő-díj: 2 P, 1 P és 
50 fillér. A jegyek előre is válthatók a lelkészi 
hivatalban és a rendező csapatok tagjainál.

Leánykollégiumunk 22 növendéke szép 
tanulmányutat tett a Dunántúlon. Győr, a 
magyaróvári gazdasági akadémia megtekintése 
után Sopron ősi kultúráját tanulmányozták. Itt 
Pötschacher Rudolf hitsorsosunk, az Idegen- 
forgalmi igazgatója gondoskodott mindenről, de 
vezettek Hollós János igazgató, Leitner lic. 
tBnár sőt Kovács Sándor professzor is. A 
Storno-ház értékei ragadták meg leginkább a 
kirándulók figyelmét, viszont a Károly-magas- 
lat kilátása a trianoni határ lehetetlenségét 
igazolta. Szombathelyről a jáki templomhoz 
rándultak ki, melyet a plébános barátságos 
kalauzolása mellett néztek meg, végül Kőszegre 
mentek. Itt Teke Sándor tanár kalauzolt, mig 
Arató István leány lic. ig. jóvoltából villás
reggelit élveztek. Haza a Celldömölk—Székes- 
fehérvár-i vonalon utaztak s gazdag emlékekkel 
tértek jókedvűen vissza az ötödik nap estéjén. 
Hálás köszönet illeti a Máv. Menetjegyirodát 
a gondos rendezésért.

Irodaáthelyezés. A „Magyar Protestáns 
Nők Országos Szövetsége" irodáját IV. Királyi 
Pál-utca 9. sz. a. (félemelet) helyezte át.

A Deák-téri templom családi hírei. 
Keresztelés: Halász Iván Gyula, Mothó Lajos 
József, Major Erzsébet Aranka, Lantos László, 
Vass Ilona Teréz, Hradszki Erzsébet, Szaszhár 
Géza Gyula, Lehóczky András, Benkő Éva 
Klára, Galambos Árpád Lajos. Esketés: Jánosa 
Ferenc ev. és Németh Blanka rk. Temetés: 
Róbert Ottó 38, Opoczki Róza 1, Filó György 2 év.

Adom ány: Szegény konfirmandusok felruházá
sára Báthory Miklósné 5, N. N. 2, N. N. 1. 
H. E. 10, N. N. 5, N. N. 20, 3 névtelen 15. 
Párvy Endre 10, Mailáth László 10, Mendels
sohn Alfréd dr. 10, Pethő György 20, N. N. 
5, szabad rendelkezésre egy bánatos anya 20, 
Prot. Árvaháznak Halápi Mihály 10, két gyer
mekének konfirm. alkalmával úrv. bor beszer
zésére 5, szegényeknek Janisch Kató 20, 
Pethő György 40 P.

A kelenföldi evang. egyház templomalap
jára március hó 9-től adakoztak : Némethi János 
gyűjtése 32, (harangalapra) 3, Mihály Pálné 5, 
Némethi János gyűjtése 10, egy darab ezüst k., 
Bakó István, Székely János és Jákobéi Gyula 
presbyteri szék megváltása címén 50—50, vas
gerendák r. t. visszafizetése 25'51, Dávid Imréné 
10, dr. Ulmer Ágostonná 10, Tomcsányi László 
15 drb. könyvért 30, Jákobéi Gyula perselyben 
61.200 papírkorona, Sevius Ferenc téglaszel
vényekért P20, Mihály Pálné 5, Juhatsek Nán
dor 10, Rock Csurtika téglaszelvényekért 10, 
Cseh Judit táglaszelvényekért 10, Rakssányi 
Zoltánná téglaszelvényekért 30, Isó Dániel 16, 
Bakonyi Károly persely és í v gyűjtése 6-66, 
ifj. Sorányi Jánosné (Magyarkeresztes) 1, Gul
den Konrád gyűjtése 4, Kubinyi Boriska 11, 
Léber Manci téglaszelvényekért 2, Jakobi Gyula 
gyűjtése 100, Ehrmann Mária téglaszelvényekért 
P20 P.

Ünnepi üzenetek. A szórványban lakó 
hívek gondozására indított „Ünnepi Üzenetek" 
a Pünkösd alkalmából ismét megjelennek. 
Darabonként — az eddigi 4 oldalas terjede
lemben — 5 filléres árban s a postaköltség 
beküldése ellenében megrendelhető bármilyen 
mennyiségben Abaffy Gyula ev. lelkész címén 
(Budapest, VII., Gyarmat-u. 106. szám alatt). 
Nagyon ajánljuk különösen olyan lelkésztestvé
reink figyelmébe, kik nagyobb szórványterülettel 
rendelkeznek, hol & távolabb lakó hívek nem 
kereshetik fel az Ür házáp s a lelkipásztornak, 
kell hozzájuk eljuttatni az Ürnak „Ünnepi Üze
netét". Áldásosán bevált ez „Üzenetek" szétosz
tása a kórházakban, szegényházakban, árva
házakban is. Sokan vannak, kik külföldön lakó 
ismerőseiknek szokták elküldeni ünnepi áldás- 
kivánásként ez „Ünnepi Üzenetet".

„A Pro Christo“ Diákszövetség (M. E. K. 
Dsz.) Szeniorosztálya a szokásos nyári konfe
renciáját nyilvános jellegűvé kibővítve készül 
megtartani Szentendrén június 25—27. napjain, 
hogy a keresztyén élet és munka kérdéseivel 
komolyan vívódó mennél több intelligens férfi 
és nő számára hozzáférhetővé tegye konferen
ciái áldásait. A legközelebb megjelenendő rész
letes programmot és tájékoztatót a Diákszövet
ség irodája (Budapest, VII., Hársfa-utca 59/b) 
szívesen küld minden érdeklődőnek.

Legjobbak a  K aszás c ip ő k !
VII., Damjanich-utca 18. sz.
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Ajándékul kap postafordultával mindenki 
egy esodaszép hálószoba díszpárnát, 70x40 cm. 
nagyságban, finom svájci siffonra előnyomva, 
a kidolgozáshoz szükséges 4 motring anyaggal 
együtt aki a Háztartás, Magyar Asszonyok 
Közlönyére előfizet. A kész párna ára bármely 
kézimunka üzletben 40 pengő; az előfizetési 
ár egy évre 20 pengő és így az előfizető kettős, 
gazdag ellenértéket kap előfizetési díjáért. 
Eltekintve ettől a nagyon értékes ajándéktárgy
tól, maga a néhai Kürthy Emilné által 30 évvel 
ezelőtt alapított asszonyujság, minden háziasz- 
szony nélkülözhetetlen olvasmánya. Rovatai: 
Konyha, Kertészet, Kézimunka, Divat, Lakás, 
Méhészet, Baromfiudvar stb. melyekben ezer 
jótanácsot talál a háziasszony. Pótol egy 
szakácskönyvet. A legutóbbi számának szellemi 
részében Huszár károly ny, miniszterelnök írt 
a családi élet mai problémáiról. A lapkiállítás 
tekintetében pedig egyenesen díszére válik 
minden úricsalád asztalának. Megrendelhető a 
Háztartás, Magyar Asszonyok Közlönye kiadó- 
hivatalában, Budapest, IV. Városház-utca 16. 
Mutatványszámot készséggel küldünk. A dísz
párnát csak azok kaphaták meg postafordultá
val, akik május 1- június 1-ig az egyéyes elő
fizetési díjat, 20 pengőt, hozzánk beküldik.

Mindenféle kosárfonást, javítást és nádszékfonást 
a legolcsóbb árban elvállal a fasori egyházfi. Hívásra 
házhoz megyek Felsőerdősor 5. II. 19.

Megbízható, tapasztalt, több évi gyakorlattal biró 
idősebb, ev. hölgy házvezetőnőnek ajánlkozik. Betegápo
lást és gyermekgondozást is vállal. Cime: Nagy Karola, 
Salétrom-u. 10. III. 14.

Teljesen 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. 111. 31. a.

Dr. Batizfaívy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egy- 
hóztagjaink szakavatott, gondos és mérsékelt áion való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 3. szám.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

,Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. Felelős: Fekete Géza


