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Szeretetre-nevelés.
(Pál apostol római levele 1 3 :8 — 10.)

legtöbb szülői szeretet hibás
és hanyag a gyermek szeretetre-nevelésében. A szü
lők legtöbbje a szeretet fe
lületességeire és külsőségeire
neveli gyermekét, megelég
szik a jómodor, udvariasság
és látszólagos engedelmes
ség mázával, de sem a maga szeretetének mélységeibe, sem magának a sze
retetnek a mélységeibe nem vezeti be
kézenfogva gyermekét s igy nem tanítja
őt meg ennek a kimondhatatlan erő
forrásnak minden erejére és áldására.
Ugyanígy tesz a gyermek vallásos
nevelésében is, mikor a világot fenntartó
és gondviselő isteni szeretetnek csodá
latos mélységeibe sem vezeti el gyermekét
komolyan, megfontoltan és céltudatosan,
hanem megelégszik azzal, hogy gyermeke
jár a templomba és egyest hoz a bizonyít
ványában a vallásból, mint tantárgyból.
Kétségtelenül igaz az, hogy külön
az isteni szeretet megértésére és az em
beri szeretet gyakorlására nem neveli

gyermekét a legtöbb szülő. De nem in
nen származik-e azután a keserű csaló
dás gyermekeikben akkor, mikor forró
szeretetre és áldozatkész viszonzásra
volna szüksége a szülőknek? Keserves
bűnhődés az, mikor a gyermek is azzal
fizet, amit kapott: gondoskodik szüleiről
valamelyest, főképen és lehetőleg csak
anyagilag, de oltalmazó és mélységes
szeretetnek a fáradozásáig már nem tud
eljutni velük szemben . . .
És mit beszéljünk a testvéri szeretetröl? Alig van család, hol ez példás
és kifogástalan volna. A felnőtt testvé
rek összetartozása meglazul, sokszor
csak névleges, sokszor ellenségessé vál
tozik. Pedig kimondhatatlan áldásai van
nak annak, ha a testvéri szivek hűsé
gesen kitartanak egymás mellett. Elsza
kadt szivek helyett összeforrt szivek
állnak szemben ilyen családban az élet
minden bajaival és nehézségeivel.
Neveljük tehát egymást a szeretet
titkainak megértésére. Boldogítsuk egy
mást a szeretet ajándékaival.
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A h it m egtart.
(Kern Aurél né, Hampel Beatrice koporsójánál, aki férje vá
ratlan halála után maga vetett véget életének, 1928. jan.
22-én elmondotta D. Raffay Sándor.)
Jézus pedig megfordulván és
reátekintvén m o n d a : Bízzál
leányom, a te hited megtart
tégedet l
(Máté 9 : 22.)

Megdöbbent szívvel állunk meg mindnyá
jan e páros koporsót tartó szomorú ravatal előtt.
Két nappal ezelőtt még két nagyon boldog em
ber kebelében dobogott az a két meleg szív,
amely most e koporsó ölén hallgatva pihen. És
én megdöbbenésem teljes fájdalmával és teljes
komolyságával szeretném most idekiáltani e pá
ros koporsó mellé az élet könnyelmű pazarlóit,
akik akár egyszerre, akár erőt pusztító és ide
geket emésztő léhaságok hajszolásával lassan'
ként pusztítják el az Istennek drága ajándékát,
ezt az életet: megálljatok, nézzetek ezekre a
szomorú koporsókra és értsétek meg, hogy a
földi élet valóban „olyan, mint a fű és az ember
nek minden dicsősége olyan, mint a fű virága.
Megszárad a fű és virága elhull." (I. Pét. 1 :24.)
Szeretném idekiáltani az élet pazarlóit, hogy
megtanulják, milyen esendő az élet és meg
tanulják naponként elmondani a zsoltáriró ama
fohászkodását: „Taníts minket, Uram, úgy szám
lálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!"
(Zsolt. 90:12.)
Láttam ezt a két embert örülni az életnek.
Láttam őket boldogoknak, mikor egy élet álmát
és minden ígéretét egymásban feltalálták és
mosolygós életkedvvel ott álltak előttem az Úr
oltáránál. Ők sem gondoltak akkor, hogyan is
gondolhattak volna az elmúlásra. Ők sem ve
tettek akkor számot azzal az igazsággal, hogy
„mi mind csak jövevények vagyunk és zsellé
rek, amint a mi atyáink is egyenként. A mi éle
tünk napjai olyanok e földön, mint az árnyék,
melyben állandóság nincsen." (I. Krón. 2 9 : 15.)
De hát ha az elmúlás az emberi élet örök
törvénye, miért nem igyekszik az ember ösztö
nös erővel megtartani azt az amúgy is elmú
lásra rendelt arasznyi létet, melyet nekünk az
Isten jósága az örökkévalóságból a földi élet
számára ajándékba adott? Miért szakítja meg
az ember oly sokszor az életnek amúgy is
könnyen foszló fonalát?
Ennél a kérdésnél valami visszásság áll a
lelkünk előtt, amelyet az evangéliom fényénél
kell megvizsgálnunk.
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Szeretteim az Úrban, ime, nagy szellemi
kincsek birtokosait siratjuk. Mindakét lélek a
kultúra magasabb légkörében élt. Ami értékes
gyümölcse van a tudománynak, ami ideál ne
vet viselhet, amit korunk civilizált volta és ki
csiszolt műveltsége lélek gazdagítására nyújtani
képes, azt ők mind ismerték s javarészben
magukénak mondhatták.
Még hozzá e női szivet szinültig megtöl
tötte az Isten a jóság készségével és a szeretet
melegével is. Annyira, hogy ahol az elhagya
tottak felkarolásáról, a szegények felsegitéséről,
a kis gyermekek gondozásáról szó esett és ez
a szó munkává sűrűsödött, ott ő a fáradozás
ban, kitartásban, áldozatokban mindig a leg
elsők között volt. S jóságánál csak a szeretete
volt nagyobb. Apáitól, anyáitól, minden nemesért
harcoló édesanyjától örökölte ezt a szeretetet.
És éppen itt mered elibénk a visszásság.
Hát a műveltség nem tudja az emberrel belát
tatni, hogy a földi élet olyan Isten kegyelméből
való ajándék, amelyet sem elvetni, sem elpaza
rolni nem szabad? Hát az emberrel sem a
tudás, sem a belátás nem képes megértetni azt
a nagy igazságot, hogy az élet sohasem lehet
céltalan, mig kötelességek és lehetőségek van
nak ezen a világon?
És ha már a műveltség nem tud életfenn
tartó erővé lenni, miért nem tudott a jó ság ?
Az a jóság, amely ennek az igazán meleg női
szívnek minden zugát megtöltötte, amely őt
szerencsétlenek vigasztalójává és gyermekeknek
gyámolává tette? Az a jóság, mely egy szen
vedő ember betegágya mellett jutalmul még a
hitvesi boldogság koronáját is megszerezte szá
m ára? Hiszen mig van egyetlen ember ezen
a világon, akit jóságunk boldoggá tehet, addig
mindig van a mi életünknek célja és értéke!
De hát éppen ez a páros koporsó igazolja,
hogy még a szív sem képes életmegtartó erővé
lenni. Pedig a szív ezen a földön minden öröm
és minden reménység gazdag kútforrása. De ha
csak pillanatnyi érzéseire és hangulataira hall
gat, a szív életvesztő is lehet. Avagy gondol
hatta volna-e valaki, hogy mikor mosolygó
ajakkal és diadalmas szívvel elmondta e test
vérünk ott az oltár előtt a szent fogadalmat:
„Sem élet, sem halál tőled el nem választ!", —
milyen végzetesen komoly fogadalommá tette
ezt a szív!
íme, mikor az élet értékeit mérlegre vetem,
az egyik serpenyőben csak olyan súlyokat látok,
melyek az életet megtartani nem bírják. Mi hiány-
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Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
zik hát a másik serpenyőből, hogy a mérleg
nyelve ne billenjen a halál felé?
Testvéreim, mikor a kis betániai házban
nagy volt a szomorúság, mert hogy Lázár meg
halt, Mária és Márta gyászoló szivük minden
fájdalmát ezekbe a szavakba öntötték ki az
odaérkező Jézus előtt: „Uram, ha te itt lettél
volna, nem halt volna meg a mi testvérünk 1“
Ez az igazság beszéde: ahol Jézus, ott az élet,
mert Jézus a halált győzte meg. És ezt az igaz
ságot meg kell értenie ennek a sokbeszédü, de
kevéshitü nemzedéknek! A műveltség, a jóság,
a szeretet, a szív minden erejénél nagyobb a
hit hatalma. „A te hited megtart tégedet!" Ezt
mondja az Ü r! A keresztyénség nem a lemon
dásnak, nem a kétségbeesésnek, nem a kis
hitűségnek, nem az élet megtagadásának, ha
nem a bizalomnak, erőnek, hitnek és remény
ségnek a vallása. Vezethet az Isten bölcs és
szent akarata golgotás utakon, de el nem felejt
soha szeretettel gondoskodni arról, hogy a
keresztjét hordozó ember mellett ott álljon
cyrénei Simonként a hit. És ez a hit átveszi és
hordja helyettünk a keresztet.
De hát e mi testvérünknek, akit olyan hir
telen lepett meg a gyász, úgy megtelt a szíve
fájdalommal, hogy ennek a fájdalomnak feltörő
árjától nem látta meg a felé nyújtott segítő
kezet. És azt hitte, hogy elhagyatott, pedig mel
lette állt a legszentebb segítő: az Úr 1 A tanít
ványokat is csak az mentette meg egyszer a
háborgó tengeren, hogy rátekintettek a velük
utazó, de csendesen aluvó Jézusra és felköltötték esedező szavakkal: „Segíts Uram, mert
elveszünk!" És az Úr megsegítette őket!
Testvéreim, mi mind gyarló, esendő em
berek vagyunk. Nem Ítélkezni jöttünk e kettős
ravatalhoz, hanem tanulni és imádkozni. Tanul
juk meg, hogy a hit az egyetlen életmegtartó
erő földön és égen egyaránt és mert gyengék
vagyunk, legyen mindennapi imádságunk ez a
kérés: „Mi Atyánk, ne vigy minket kisértésbe,
de szabadíts'meg a gonosztól 1“ Ámen.
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H áro m m e g je g y zé s.
1. A jezsu iták pőre. Polonyi Dezső dr.
ügyvédet Czapik dr. pápai kamarás beperelte
rágalmazás címén azért, mert azt'merte állítani,
amit a közvélemény is úgy tud, hogy a jezsuiták
egyik életelve ez: „A cél szentesíti az eszközt".
Hát ez bizony nagyon erkölcstelen életelv és
méltán tiltakozhatnak ellene a jezsuiták. Persze
a kérdésnek az a magja, hogy kinek van igaza :
a jezsuitáknak-e, vagy a Polonyival egyező köz
véleménynek. A bíróság a felek kérésére elren
delte a bizonyítást. Kíváncsian várjuk az ered
ményt. Állítólag onnét ez a mondás, hogy Pas
cal egyik munkájában, melynek cim e: „Pro
vinciales", egy jezsuitát szerepeltet, aki ezt
m ondja: „Az eszköz bűnös voltát korrigáljuk
a cél tisztaságával". Emellett azonban Hoensbroech gróf, aki jezsuita páter volt és azoktól
elfordulva evangélikussá lett, egy hatalmas és
terjedelmes művében ezzel a kérdéssel is fog
lalkozik és mint volt céhbeli jezsuita adatokkal
úgy mutatja ki, hogy ha nem is a szavak mai
rendjében, de ez az elv csakugyan benne van
a jezsuiták erkölcstanában. Kíváncsian várjuk,
mit állapit majd meg ebben a dologban a
bíróság.
2. A hercegprím ás Magyarországba jöve
teléről annyira sokat Írnak a napilapok, hogy
szinte már azt a gyanút keltik, mintha el akar
nák terelni a közfigyelmet arról a végzetes sé
relemről, mely a prímás egyoldalú kinevezésé
vel a magyar törvényeket érte. A kérdés feszegetése nem tartozik reánk, feleljenek ezért a
történelem előtt a ma politikusai. Minket csak
az érdekelhet, hogy a prímás végre megtalálta
azt a hangot is, amely közelebb viszi őt a
Krisztus leikéhez. Ilyeneket is mondott: „Vallás
különbség nélkül felszólítok mindenkit, hogy az
ország újraépítésének és naggyátételének mun-
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kajában minden erejével működjék közre".
Deák-tér (német)
fél 10 Broschkó G. A.
Ezt is ő mondta: „Békességre, türelmességre
Deák-tér (magyar)
n Dr. Deák János
Deák-tér (magyar)
6
Sólyom Jenő
intek mindenkit, békességet, türelmességet hir
10
Fasor (ifjúsági)
Dr. Szuchovszky Lajos
detek, mert a mi békességünket és igazságunkat
Fasor
11
Kemény Lajos
csak akkor kaphatjuk meg, ha mi is megadjuk
4
Fasor
Késmárszky Lajos
mindenkinek az ő békességét és igazságát".
Fasor (német)
5
Helyes, mi is ezt hirdetjük, sőt gyakoroljuk is.
9
Kőbánya
Majba Vilmos
Simor-utca 35.
11
Hudák János
Szeretnénk látni, hogy az új hercegprímás is
10
Rákóczi-út 57.
Morhács Márton
gyakorolja. Mert másként nem lesz, nem is lehet
Gyarmat-utca 14.
fél 11 Johnson Gisle
se békesség, se igazság.
Üllői-út 24.
Martony Elek
10
3.
K eresztyén egység a koporsónál. Mai
Váci-út 61.
Rimér Jenő
10
számunkban olvasóink megtalálják azt a teme
Bécsi kapu-tér
11
Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7.
10
Váczi János
tési beszédet, melyet püspökünk Kern Aurélné
Horthy Miklós-út 27.
11
Szabó Aladár
koporsójánál mondott. Evangéliumi bölcsesség,
Budafokon
és
Kelenvölgyön
Petrovics Pál prédikál.
de evangéliumi szeretet is világit ki szavaiból.
Február hó 5-én a Deák-téri templomban Sólyom
Igaz szavak a könnyelmű életfecsérlőkkel szem
Jenő, a fasori templomban Késmárszky Lajos, a tiszt
ben, gyöngéd szemrehányás szavai a kétségbe- viselőtelepi templomban Majba Vilmos prédikál.
esettségben összeroppanók felé. Ám a kettős
Egyházi adózás. A székesfőváros adó
ravatal előtt nemcsak ilyen komoly és vigasz hivatalai a róm. kath.-ok egyházi adóját, már
taló szavak hangzottak el, hanem más is történt. mintegy két éve, szedik. A napokban mi is ér
A keresztyén egység, az állítólagos keresztyén deklődtünk, hogy hogyan kapcsolódhatnánk be
egység bizonyságául a róm. kath. férj és az ev. az egyházi adónak ily módon való beszedésébe,
s ott hallottuk, hogy a róm. kath. egyház is,
vallásu feleség koporsója elé nem állhatott oda mint mi, személyi járandóságot és vagyono
egyszerre a két lelkész, hogy képviselje a maga sabb egyháztagjaitól a jövedelem-adójuk bizo
egyházát. Ez azonban most sem rajtunk múlott. nyos százalékát szedi egyházi adó címen. A
A róm. kath. egyháznak van az a rendelkezése, személyi járandóságot maga szedi pénzbeszedők
hogy protestánsokkal közös istentiszteletekben útján, a jövedelem-adó utáni egyházi adót pedig
a fővárosi adóhivatalok szedik. Még az adó
vagy szertartásokban róm. kath. lelkésznek részt
kulcsuk is közel megegyező, csak ők a jöve
venni nem szabad. Mi történt tehát? Előbb az delmi adó után nem 5%-ot, hanem a vagyo
evangélikus püspök sétált fel-alá a Kerepesi nosabbaknál emelkedő százalék szerinti egyházi
temető halottasházának folyosóján, mig a róm. adót szednek. — 1928. évben mi maradunk
kath. püspök elvégezte a férj koporsójának be- a régi rendszer mellett, minden egyháztagunk
fizet a közgyűlés által megállapított adókulcs
szentelését, azután a róm. kath. püspök folytatta szerinti személyi járandóságot s a vagyono
ott a sétát, mig az evang. püspök a feleség sabbak pedig ezen felül fizetik még a vagyonkoporsója előtt beszédét elmondotta. Nem együtt és jövedelmi adójuknak 5%-át, amit azonban
ment a két püspök a halottaskocsik előtt, hanem ez évtől kezdve a székesfőváros adóhivatalai
egymás után, hadd lássák ezek a keresztyén szednek be.
Felhívás konfirmációi beiratkozásra. A
magyarok, hogy ebben az országban a nem
Deák-téri és fasori lelkészi körben az ez évi
katholikusoknak még a koporsóban sincs egyen konfirmációi oktatás február 16-án kezdődik.
lőség. Bizony elszorul az ember szive s önkén Felkérjük a szülőket, kiknek a hitbeli megerő
telen kérdezi: Mire jó ez ? Mire nevel ez ? sítésre érett gyermekeik vannak, hogy őket
Istenfélelemre, magunk és mások hitének meg február 1. és 15. között a lelkészi hivatalokban
becsülésére, embertestvériségre? . . . Aligha, beíratni szíveskedjenek. Ez évben is szívesen
fogadjuk mindazokat a felnőtteket is, kik annak
aligha . . .
idején bármi okból elmulasztották a konfirmációt
s részükre lehetőleg külön órát is beállítunk.
—
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A D eák-téri lelkész-kör eg y h ázi én ekkara,
a Lutheránia f. évi március hó 3-án tartja hang
versenyét a leányiskola dísztermében (este
órai kezdettel). Kérjük híveinket, hogy erre a
hangversenyre tegyék szabaddá estjüket. Azért
a szolgálatért, melyet a Lutheránia tagjai ön
zetlenül nyújtanak, szabad elvárnunk híveink
erkölcsi és anyagi támogatását! A műsoron
régi és új, idegen és magyar szerzők szerze
ményei szerepelnek.
A türelmes é s öntudatos keresztyénség
címen tartott előadást a Leányegyesület máso
dik vallásos estéjén, január 20-án Dr. Scholtz
Oszkár bányakerületi világi főjegyző.
Ha türelemről beszélünk — kezdé — ön
kéntelenül is ajkunkra siklik a keresztyén szó,
mint jelző, pedig a keresztyénség külső törté
netét a türelmetlenség történetének is lehetne
nevezni. Ami pedig a vallásos öntudatot illeti,
meg kell vallanunk, hogy a mi úgynevezett ön
tudatunk nem is tudat, hanem többé-kevésbbé
homályos érzés, legjobb esetben a hit igazsá
gainak apáinktól öröklött merő átvétele, a leg
több embernél azonban egyenes tudatlanság.
Felületes nézésre úgy látszik, hogy a keresztyén
öntudat és a türelem egymást kizárja, alaposabb
elmélyedés után azonban meggyőződünk arról,
hogy e két kellék között kölcsönös és szoros
okozati kapcsolat van. A keresztyén ember lé
nyegénél fogva türelmes és öntudatos. Hiszen
maga Jézus a legnagyobb türelemnek az örök
mintaképe, aki tűrt szenvedést, megcsúfoltatást
egész a keresztig s akinek mindehhez erőt az
a bizonyos tudat adott, hogy ő az Isten fia.
A türelem nem szül vallási közönyt, mert a
türelem éppen a vallásos öntudatnak az ered
ménye. Akiben él az a hit, hogy őt az Isten
küldte hivatással ez életbe, akinek a hite benn
gyökerezik egyrészt az emberi értelem, másrészt
pedig a s z ív mélységeiben, az szükségképpen
türelmes, anélkül, hogy a vallási közöny vesze
delme fenyegetné. Vallási türelemre és öntudatra
van szükségünk nekünk magyar evangélikusok
nak, akik bár kevesen élünk egy másvallású
tömegben, még sem kell szégyenkeznünk, mert
nagy értékeket tudunk felmutatni.
Minden bizonnyal vallásos öntudatának
gyarapodásával távozott a vallásos est hallga
tósága, mely ezen az estén már valamivel na
gyobb volt, mint az első alkalommal. Azzal a
hittel, hogy az akkor tapasztalt közöny csak
elmúló jelenség volt, újra hívjuk híveinket ezekre
a tanulságos estékre, melyeknek során február
3-án Dr. Kirchknopf Gusztáv, február 10-én Dr.
Hittrich Ödön főigazgató, február 17-én pedig
Turóczy Zoltán győri lelkész fognak szólni az
összegyülekezőkhöz.
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Három előadás egy órában. Pénteken,
20-án három érdekes est is kínálkozott egyház
tagjaink részére, melyeken élvezhettek, műve
lődhettek, épülhettek. Magyar egyházunk szo
kásos pénteki estjén Dr. Scholtz Oszkár adott
elő a Deák-téri díszteremben; ugyanakkor a
német egyház nagy hangversenyt rendezett a
Deák-téri templomban ; ezzel egyidőben a fasori
főgimnázium Benczúr köre vetítőképes előadásra
gyűjtötte az érdeklődőket. Amily örvendetes e
sokféle működés, épannyira sajnálatos erőink
ily szétforgácsolása. Sajnálatos, hogy mindent
egy időben nyújtunk — ép pénteken, mely nap
a Deák-téri Luther-Szövetség állandó előadási
napja. E hármas meghívás nehéz gordiusi cso
móját valószínűleg legtöbben úgy oldották meg,
hogy egyik helyre sem mentek el. Hát nem
szomorú és lehangoló e z ? Nem lehetne ezt a
jövőben elkerülni?
A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelés: Jávor Ervin Sándor, Dömötör Sán
dor, Mengel Piroska, Lengyel Emília, Tusa Er
zsébet László, Molnár Jolán Matild, Bajusznács
István József. E sk etés: Magéi Gusztáv ev.—
Brückner Gizella rk.; Scholtz Andor ev.—Ghillány Anna rk.; Lengyel László ev.—Tancsin
Hermin e v .; Ulrichs Ágost ev.—Ambrus Erzsé
bet rk. T em etés: Kárpáthy Károly (42 év), Pausz
Andrásné sz. Brunner Teréz (62 év), Benedikty
Mária (24 év), Kern Aurélné sz. Hampel Beatrix
(39 év), Pécs József (4 év). A d o m á n y : Tusa
László lánya keresztelésekor szegényeknek 40,
egyház fenntartásra 10, Benedikty-család egyh.
fennt. 10 pengő.
A kőbányai templomépitési alapra s z á z
p e n g ő s k ö t e l e z v é n y t jegyeztek: Rausz
Ágoston, Everling Rozália, Csernok Rezső,
Szabadkai Simon, Veres Tihamér, Wildhoffer
Pál és neje, özv. Krivánszky Zoltánné, Dürr
Vilmos, Alajos, Tibor, özv. Krasser Aurélné,
Schön Zoltán és Endre, Földváry Magdolna.
W eber Ilona, Horn K. Lajos, Plavetz Gyula,
Ernst János, Dudás Gézáné, Keller Mihály.
Ö t v e n p e n g ő s k ö t e l e z v é n y t jegyeztek :
Dr. Velez Zsigmondné, Hubovszky János. A
jegyzés folyik, a közlést folytatjuk.
Evangélikus kerületi ifjúsági konferencia
Sárszentlőrincen. A Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Nemzeti Szövetsége Evangélikus Ága, hogy
az ifjúság misszionálásának gondolata jobban és
könnyebben terjedhessen és megértésre talál
hasson, mennél nagyobb rétegek körében s
szívében, ez évben, a múlt évitől eltérőleg már
nemcsak országos, hanem kerületi konferenciá
kat is rendez. Az első ilyen kerületi konferencia
tartására a sárszentlőrinci ev. gyülekezet hívta
meg március 31.—április 2. napjaira az evan
gélikus K. I. E. mozgalmat. A konferencia elő
készítő munkálatai már folynak s nemsokára
kibocsáttatnak meghívói. — A konferenciára
március hó 15-ig kell legkésőbb Abaffy Gyula
ev. K. I. E. országos titkár címére (Budapest, VII.,
Gyarmat-u. 106.) jelentkezni.
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Cserkészünnepélyt rendez a 223. számú
Pesti Luther Szövetség cserkészcsapat a Deáktéri ev. leánykollégium dísztermében február hó
5-én d. u. 5 órai kezdettel. A cserkészet iránt
érdeklődő és az ifjúság ügyéért felelősséget
érző híveinket szeretettel hívja a csapat.
Az elszakított M agyarország műemlékei.
A Műemlékek Országos Bizottsága „Az elsza
kított Magyarország műemlékei'1 címen előadássorozatot rendez. A kiváló műtörténészektől
tartott előadások felölelik Nyugatmagyarország,
a Felvidék és Erdély minden nevezetesebb
műemlékét. A vetített képekkel kisért előadások
az „Uránia" színházban tartatnak, d. u. XM órai
kezdettel, kivéve a február 2-iki előadást, amely
d. e. 11 órakor kezdődik. Az előadássorozat
programmja a következő: Jan. 26-án Csányi
Károly: Nyugatmagyarország és Pozsony mű
emlékei. Febr. 2-án Schulek Ján os: Kassa és
a bányavárosok műemlékei. Febr. 9-én Dr.
Lechner Je n ő : A Szepesség és Sárosmegye
műemlékei. Febr. 16-án Müller István: Erdély
nevezetesebb műemlékei. Febr. 23-án Láczay
Fritz Oszkár: Brassó műemlékei és az erdélyi
erődtemplomok. Belépőjegy á r a : 30—80 fillér.
A kelenföldi templomépitéshez jan. 9-ike
óta adakoztak: Harangalap : Babos Annuska 4 ;
templomalap: Kálix Viktor 10, Badics József 5,
Brunovszky I. Pál egyháztanácsosi szék meg
váltása címén 50, Bobrik Mihály 10, Rakssányi
Kálmán téglaszelvényekből 6, Rakssányi Zol
tánná perselygyűjtése 9, özv. Hellebrandt Kál
mánná 5 pengő.
Kereskedők figyelm ébe! Pénztárosnő ajánlkozik,
ügyés komoly, megbízható, négy éves bizonyítvánnyal. —
Saját lakással biró magányos özvegy. Vili., Gyulai Pál-u. 12.
111. emelet 69.
Használt, jókarban levő irodafelszerelési tárgyak
-olcsón eladók VII., Rottenbiller-u. 1. sz. II. emelet 17. sz.
alatt, az Evangélikusok Gazdasági Szövetkezeténél. Meg
tekinthetők hétköznapokon d. e. 9-től déli 2 óráig.
Hittestvérek figyelmébe! Két valódi festmény szé
les aranyrámában, „Krapka“-féle, nagyon olcsón eladó.
Megtekinthető: IV., Deák-tér 4. I. 6. Ev. Gazd. hivatalban.
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.
Gyorsan és jutányosán tanítok minden táncot la
kásomon. Telefon József: 303—86.
Elfoglalt anyák figyelmébe ! Német játszódélelőttök
G éven aluli gyermekek részére. Délelőtt 9— 1-ig: kéz
ügyesség gyakorlása, torna, játszva német tanulás, séta.
Leggondosabb felügyelet. Jelentkezni lehet délelőtt. Aradi*
utca 62. 111. 1. sz. alatt. Hittestvéreknek kedvezmény.
Evang. tanító correpetálást vállal kisebb gyerme
keknél szerény díjazással, megegyezés szerint. Cime meg
tudható az Evang. Gazd. Hiv.-ban, IV., Deák-tér 4. I. 6.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime: Lechner Józsefné, IX., Szvetenay-utca 8. III. 16.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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„Fébé“ Evangélikus Diakonissza! Anyahézi Nyomda, Budapest, VlI.,'Damjanich-utca 28b. — Felelős: Fekete Géza.

