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arsang utolsó vasárnapjának
evangéliumában nemcsak
az a figyelmeztetés van,
hogy az Üdvözítő már el
indul Jeruzsálem felé, ahol
nem trón és dicsőség, ha
nem kereszt és megkinoztatás fogja várni, nemcsak
örömök és reménykedések múlandóságá
nak gondolata csendül ki belőle, hanem
egy olyan kérdés is, melyet minden em
beri léleknek meg kellene hallani a böjti
időszak előtt.
Ha csak félig-meddig való hite van
valamelyik szívnek, akkor is éreznie kell
felségét és felsőbbrendűségét annak a
Megváltónak, aki érettünk áldozatul adta
magát a Golgothán. Ez a feisőobrendű,
felsőbbhatalmú, bűnön és halálon győ
zedelmes Krisztus kérdezi meg ebben
az evangéliumban a szivünket: Mit
akarsz, hogy cselekedjem veled ?
Ne menj el e kérdés mellett sietve,
testvérem. Gondold meg, hogy ebben a
kérdésben az Üdvözítő megvallja előtted
az ő végtelen hatalmát: mindent meg
tehet éretted, mert mindeneket néki adbtt

az Atya! Olyan segítséget, barátságot
és támogatást ajánl fel neked, amilyet
sehol-sehol nem nyerhetsz ezen a vi
lágon.
Nézz tehát a böjti napok elé szived
legmélyéről, jól megfontolván: mit akarsz,
hogy az Ur cselekedjen veled ? Ne kí
vánj semmi múlandó és veszendő dol
got magadnak és szeretteidnek, mert Ő
megmondotta, hogy keressed először Is
tennek országát és annak igazságát s a
többiek mind hozzáadatnak néked. Ne
akard megnyerni ezt a világot annak
árán, hogy közben lelkedben kárt vall
ják Vegyél példát ettől a szerencsétlen
vak koldustól, aki határtalan hittel tudta,
hogy Őneki mindenek lehetségesek. Kér
jed te is : Uram, hogy az én szemem
világa megjöjjön, vagyis mélységes hit
nek, igaz bizodalomnak tekintetével lás
sam e világot, benne életemet, benne
jó Atyámat,, megváltó szeretet áldott tör
vényeit . . . Üj világ látszik meg az iga
zán hívők előtt: gazdagabb, jobb, szebb
és vigasztalóbb.. . Cselekedd azt velünk,
mi Urunk, hogy így lássuk és így is
merjük a te világodat. . .
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házasságot kötő nem kath. fél is részesülhet e
szentségben.
Hetek óta folyik a büntetőtörvényszéken az
„Hisz éppen az, ami a lelkeket leginkább
a rágalmazási pör, melyet Dr. Polónyi Dezső összeköti, avagy elválasztja: a vallás, a hitelvek
ügyvéd" indított Dr. Czappik, a „Magyar kultúra" vonnak válaszfalat a házasfelek közé!"
szerkesztője ellen, mert Czappik rágalmazónak
„Aki fontos ok nélkül lép vegyesházasságra...
nevezte Polónyit azon állítása miatt, hogy a je halálosan vétkezik" . ..
zsuiták a „cél szentesíti az eszközt" elv szerint
„Ama vegyes házasságok, amelyeket 1918.
járnak el.
május 19-ike óta nem az illetékes katholikus pap
Ehhez a perhez nekünk kevés közünk van. és 2 tanú előtt kötöttek, érvénytelenek."
Nem vagyunk érdekeltek sem a vád, sem a véde
A házasságot tiltó körülmények közt szerepel
lem részéről. Jóslásokba sem bocsátkozunk a per nek: a hitehagyottak, a tiltott társaságok tagjai, a
kimenetele tekintetében.
nyilvános bűnösök, aminők ama bűnösök, akik
Azonban a katholikusok közti vita rendjén, templomba nem járnak s szentségekhez nem járul
arra a kérdésre, hogy a róm. kath. egyház ü!dözi-é nak, nemkülönben, akik ki vannak közösítve! . . .
a tévelygőket, vádlott azt felelte, hogy a róm. kath.
Házassági „bontóakadályok": . . . „Vallás
egyház a „tévelyt* üldözi, de a tévelygőt soha; különbség" (katholikus és nem katholikus keresz
mert ez iránt most, csakúgy, mint azelőtt és tények). — „Katholikus és unitárius egyén között
mindig szeretetet tanúsít a róm. kath. egyház!
csupán a „vegyes vallás" tiltó-akadálya forog fenn!"
Jelen sorainkkal nem kívánunk beleszólni a
„Bűntény .. . , ily kísérlet vagy jobban mondva
róm. kath. atyafiak közti szellemi tornába. Azonban vétkes merénylet az, ha valaki hitvestársa életében
vádlott védekezésének tarthatatlanságát a róm. kath. világi hatóság vagy nem katholikus lelkész elé járul
áj egyházjoggal kívánjuk csak illusztrálni oly mó házasságkötési szándékból."
don, hogy nehány idézetet sorakoztatunk fel Müller
„A nem katholikus forma szerint kötött vegyes
Lajos jezsuita könyvéből. Ez a könyv 1923-ban házasságok 1918. május 19-ike óta érvénytelenek."
jelent meg a budapesti Mária-kongregáció kiadá
A 66. oldal első kikezdése szerint a vegyes
sában. Címe: „A keresztény házasság, különös házasságban élő katholikus fél, amennyiben poltekintettel az 1918. május 19-én életbeléptetett új gárilag vagy másvallású pap előtt kötött (érvény
egyházjogra." A könyv a szerző szerint „a katho- telen !) házasságot, a gyóntatószékben csak az
Hkus közönség számára" készült. Magyarázza az esetben feloldozható, ha „súlyos vétségét jóváteszi",
áj róm. kath. házasságjog azon rendelkezéseit, „bűnös viszonyát" rendezi. Az ilyen házasságból
melyeknek — most tudtuk meg — szerzője, kodi- származó gyermekek törvénytelenek, hacsak „gyö
fikátora Magyarország első zászlósura, a magyar kerében" nem orvosoltatott, amit az egyházmegyei
alkotmány intézkedései ellenére nehány héttel azelőtt hatóság útján a szentszéktől kell kérni. Mert „az
kinevezett és immár a régi Magyarország fényével Egyház csak ama gyermekeket tekinti törvényesek
beiktatott új hercegprímás. Ebből a könyvből állja nek, kik érvényes házasságból származnak." (Egye
nak itt a következő idézetek:
nes szembehelyezkedés ez az érvényben levő orszá
A házasság felbonthatatlanságáról szóló sza gos törvénnyel 1)
kaszban, „ellenvetések" cím alatt, jámbor olvasó
„Az Egyháznak . . . kétségbevonhatatlan joga
megtalálod a következőket: „bosszú és megtorlás . . . szent törvényei áthágóit büntetéssel is fenyínélkül magát azon túl nem teheti senki!" . . .
teni. Ez a büntetés főkép abban áll, hogy az
„A vegyes vallású jegyesek — hirdethetők, de Egyház a bűnöst szentségeihez nem bocsátja,
a más vallású jegyes vallásának említése nélkül." . . . szóval kiközösíti." . . . „így mintegy kihívják
„A vegyes vallás akadálya ama keresztények maguk ellen azt a büntetést, amellyel az Egyház
között forog fenn, akiknek egyike a katholikus fenyegeti őket." . . .
Egyház gyermeke, a másik pedig valamely eret
De legyen elég! Igaz tehát, hogy a róm. kath.
nek vagy szakadár vallás híve (protestáns, görög egyház nemcsak a „tévelyt", hanem a „tévelygőt"
keleti stb.)“ . . .
is bünteti.. . . Avagy azt bünteti, kit szeret??! Kg.
A házasság szentségéről szóló szakaszban,
ett, ahol arról beszél, hogy vegyes házasság meg
Valódi ezüstevőeszközök spéciéakadályozza a róm. kath. felet abban, hogy meg Iis üzlete, bb Szigety Nándor és Fia bk
szentelő isteni életet éljen, kimondja, hogy „szent
Budapest, IV., Múzeum-körűt 17.
titkaink profanizálása az" t. i., hogy a vegyes
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A d ó k u lc s
a pesti ág. hl tv. ev. m agyar egyházközségben
az 1938. é rte n .
1. OSZTÁLY. Adó: 51—60 P és a vagyonés jövedelmi adó 5% -a.
Ezt fizetik az 1. és 2. fiz. osztályba tartozó államtisztviselők és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jöve
delmük 1700 P vagy több.

2. OSZTÁLY. Adó : 40—50 P és a vagyonés jövedelmi adó 5°/°-a.
Ezt fizetik a 3. fiz. osztályba tartozó államtisztviselők
és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük 1240 P
vagy több.

3. OSZTÁLY. Adó: 28—35 P és a vagyonés jövedelmi adó 5% -a.
Ezt fizetik a 4. fiz. osztályba tartozó államtisztvise
lők és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük
880-970 P.

4. OSZTÁLY. Adó : 23—27 P és a vagyonés jövedelmi adó 5% -a.

Ezt fizetik az 5. fiz. osztályba tartozó államtisztvise
lők és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük
650-740 P.

5. OSZTÁLY. Adó: 19—22 P é s avagyonés jövedelmi adó 5%-a.
Ezt fizetik a 6. fiz. osztályba tartozó államtisztvise
lők és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük
450-555 P.

6. OSZTÁLY. Adó : 16—18 P és a vagyonés jövedelmi adó 5% -a.
Ezt fizetik a 7. fiz. osztályba tartozó állam tisztvise
lők és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük
330-400 P.

7. OSZTÁLY. A dó: 14-15 P.
Ezt fizetik a 8. fiz. osztályba tartozó államtisztvise
lők és azok. akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük
228-260 P.

8. OSZTÁLY. A dó: 10 -1 3 P.

Ezt fizetik a 9. fiz. osztályba tartozó államtisztvise
lők és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük
200-230 P.

9. OSZTÁLY. Adó: 7 5 —8 5 P.
Ezt fizetik a 10. fiz. osztályba tartozó államtisztviselék és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük
170—190 P.

10. OSZTÁLY. A d ó : 5 - 6 5 P.
Ezt fizetik a 11. fiz. osztályba tartozó államtisztvise
lők és azok, akiknek a havi fizetésük vagy jövedelmük
140-160 P.

11. OSZTÁLY. Adó: 4 - 5 P.
Ezt fizetik azok, akiknek a havi fizetésük vagy jöve
delmük 120-135 P.

12- OSZTÁLY. Adó: 3 P.
Ezt fizetik azok. akiknek a havi fizetésük vagy jöve
delmük 100 P-nél kevesebb.
MEGJEGYZÉSEK.

Vegyesházasságban élő nő vagy özvegy
a f e l é t fizeti annak, mint amit a férje fizetett
volna.

A b) fizetési csoportba osztott közszolgá
lati alkalmazottak e g y osztállyal alacsonyabb
osztály szerint fizetnek.
Á régi nyugdíjasok k e t t ő , az újabban
nyugdíjazottak e g y osztállyal alacsonyabb osz
tály szerint fizetnek.
A 20. életévet meghaladó önálló keresettel
biró családtag a havi jövedelmének megfelelő
osztály szerint tartozik az egyház fentartásához
hozzájárulni.

F én zbeszed ő in k az 1 9 2 §.
évben.
A IV., Vili. és a X. kerületben: Benyács
András.
Az V. és IX. kerületben : Barth Károly.
A VI. kerületben: Tompa Adolf.
A VII. kerületben: Anka János.
Pénzbeszedőink arcképes igazolvánnyal
vannak ellátva s mint megbízható emberek
bármily összegű pénz felvételére — nyugta elle
nében — fel vannak hatalmazva.
Kérjük egyházunk tagjait, hogy pénzbesze
dőinket fáradságos munkájukban, megértéssel
támogassák.
11111 m 11111111111 n : n 1111 h i: 11 n 11 11 h i m 1111 h 111 u i h i m

n 11111 m
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K ü lfö ld i h írek .
A Királyok Királya, Budapesten is bemu
tatott filmet állítólag átdolgozták az amerikai
zsidók felszólalásának kényszere alatt s átdolgo
zott formájában Krisztus megfeszítésének felelős
ségét sikerült teljesen áthárítani Kajafásra.
A z oroszországi evangélikus gyülekezetek
részére Ihmels püspök a Sowjet engedélyezése
alapján 5000 darab kis kátét és 5000 darab
Bibliai történetek c. tankönyvet küldhet.
A Nürnbergben előadott Luther-film ellen
Németország valamennyi r. kath. lapja éles
támadásokat intézett. Mi lenne, ha nálunk is
előadnák, vagy ha Budapestnek valamelyik szín
igazgatója szinrehozná magyar nyelven Schönnherr: Hit és Haza c. darabját?
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HÍREK.
IS TE N TIS Z TE L E T E K SORRENDJE
1928. február 19-én :

A stockholmi konferencia folytatásaképen
tartandó egységesítő törekvéseket szolgáló kon
ferencia ez évben Athén helyett Prágában lesz
1928. szept. 1—5-ig. Az új cseh állam, bár
keresztyén elveket nem igen vall, mégis ilyen
sikereket könyvelhet el. Egyáltalán azt vesszük
észre, hogy minden külföldi lapban állandó
cikkezést folytatnak s a világ elfogadja állítá
saikat. A politikai sikertelenség után egyházi
téren próbálkoznak. Annyit vád nélkül is meg
állapíthatunk, hogy az ő egyházi sajtószolgá
latuk sokkal fürgébb, mint a magyar protestáns
sajtószolgálat külföldet tájékoztató szerve.
A múlt év elején kiadott félhivatalos ada
tok szerint a világon összesen 20100 jezsuita
van, akiknek az eloszlása a következő : spanyol
4838, német (ebben a rovatban szerepel a ma
gyar, osztrák, szláv és nagynémet holland állam)
3822, Amerika 3655, angol 3337, francia 2866
és olasz 1679.
Madridban építették az első olyan rádió
leadó állomást, melynek rendeltetése a római
katholikus morál terjesztése.
A török politikai változások nyomában
indult meg a vallási reform. Állami támogatás
sal prédikációs könyveket hoztak forgalomba,
amelyekben már észrevehető a Korán hatal
mának gyöngülése és az európai kultúrának
térhódítása. Vájjon ez a kemáli hatás erősíteni
fogja az Izlámot?
Belgrúdban készül a szerb vaíikán. Nagy
katedrálist akarnak építeni márványból a szent
száva tiszteletére és az orthodox patriarcha
palotáját theologiai fakultással együtt.
A lengyel hadügyminiszter a warsói kato
nai kórházban az apácákat leváltatta s a helyükbe
polgári ápolónőket állított be.
Braziliában a német protestantizmus a leg
utóbbi időben nagy térhódításokat tett. Templo
mokat építtet, harangokat állít be, a Gusztáv
Adolf egyesület áldásosán működik és az ilyen
irányú beímissziói munkákban a róm. katholikusok is résztvesznek.
G. L.
............................................................. 7......■
,......................... „,..n

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. ker„
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
Bejáró főzőnőnek ajánlkozik jó bizonyítványokkal,
Dubay Jenőné. VII., Nefelejts utca 30. I. 13.
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Lelkész neve

Deák-tér (német)
fél 10 báró Podmaniczky Pál
Dr. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar)
n
Ruttkay M. Gyula
Deák-tér (magyar)
6
10
Dr. Szuchovszky Lajos
Fasor (ifjúsági)
Fasor
11
Gaudy László
4
Fasor
Késmárszky Lajos
Fasor (német)
5
Broschkó G. A.
9
Kőbánya
Hudák János
11
Majba Vilmos
Simor-utca 35.
10
Morhács Márton
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
fél 11 Rapos Viktor
Üllői-út 24.
Algőver Andor
10
Váci-út 61.
Rimár Jenő
10
Bécsi kapu-tér
Dr. Varsányi Mátyás
11
Zichy-utca 7.
Váczi János
11
Horthy Miklós-út 27.
11
Szabó Aladár
Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Február hó 26-án a Deák-téri templomban Dr. Raffay
Sándor, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál.

Felhívás konfirmációi beiratkozásra. A
Deák-téri és fasori lelkészi körben az ez évi
konfirmációi oktatás február 16-án kezdődik.
Felkérjük a szülőket, kiknek a hitbeli megerő
sítésre érett gyermekeik vannak, hogy őket
február 1. és 15. között a lelkészi hivatalokban
beíratni szíveskedjenek. Ez évben is szívesen
fogadjuk mindazokat a felnőtteket is, kik annak
idején bármi okból elmulasztották a konfirmációt
s részükre lehetőleg külön órát is beállítunk.
Angyalföldön konfirmációi oktatás fiúk
számára hétfőn, a Váci-út 57. sz. polgári isko
lában d. u. 4—5-ig. csütörtökön a Pannonia-u.
polgári iskolában d. u. 4—5-ig ; leányok számára
a Gömb-u. elemi leányiskolában szerdán d. u.
4—5-ig és pénteken a Váci-út 21. sz. polgári
leányiskolában d. u. 4—5-ig lesz. Jelentkezések
az órákon és a Váci-u. 61. sz. a. istentiszteleten.
Kitüntetés. Bendl Henrik főpénztárost, ki
egyházi pénztárainkat már több mint negyven éve
vezeti, a kormányzó kormánytanácsossá nevezte
ki. Közbecsülésnek örvendő, hűséges egyházi
munkást ért ő benne a megérdemelt kitüntetés,
melyhez a mi egyházközségünk is őszinte öröm
mel gratulál.
Böjti esték a Fasorban. A Fasori Evang.
Szövetség ez évben is böjti előadássorozatot ren
dez a böjti szerda estéken a fasori templomban.
Az előadássorozat közös cime: Krisztus királysága.
Márc. 7-én „Krisztus a katolicizmus megvilágítá
sában" címmel lesz az első előadás, melyet Krisz
tus a protestantizmus, a kollektivizmus és a hitet
lenség megvilágításában c. előadások fognak kö
vetni, mig a nagyhét minden estéjén ennek a té-
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e felejtse el előfizetését b e k ü ld e n i!

mának a keresztfához való vonatkozásairól lesz azok, akik igaz hitükért, életükkel és vérükkel
szó. Előadók: Kemény Lajos és Gaudy László. áldoztak hosszú századok folyamán. Az elő
Köszönetnyilvánítás. Idősb Gujás István, adás-sorozatot D. Raffay Sándor püspök úr
fiának: Gujás Tivadar lelkésznek elhalálozásakor kezdi meg s Krisztus Golgotájáról fog beszélni,
iránta és a család iránt megnyilvánult részvétért az első és legfenségesebb szenvedésről, amely
nek nyomán támadtak a hitnek ezernyi bajno
őszinte köszönetét mond.
Kalikó-estély. A fasori Luther-Szövetség és kai. Ez az előadás f, hó 24-én pénteken este
az ifjúsági Luther-Kör együttesen rendezett ez évi 6 órakor kezdődik a Deák-téri leányiskola dísz
Kalikó-estélye nagyszerűen sikerült. 120 leány je termében. Mindenkit szeretettel várunk!
A f. évi febr. 5-én K őbányán tartott evang.
lent meg kék-babos ruhában s a diszterem és a
mellékhelyiségek ez alkalommal igazán szűknek kulturest tiszta jövedelme volt 290 pengő. Felül
bizonyultak. Az ifjúsági egylet rendezői egyenként fizettek s ezzel templomépitési alapunkat gyara
úgy, mint összesen, a buffetben pedig Harkányi pították a következő nemesszivű adakozók:
József és neje, Simon Alfréd, valamint a Drechsler- Horváth A. János 50'—, Diettrich Károly 3'—,
nővérek buzgó fáradozással biztosították a sikert Molnár Henrik 3'80, Schwab Károly 1'80, özv.
Az anyagi eredmény is elismerésre méltó: 500 Farkasné 2’60, Sinkovics János 3‘8Q, Molnár
István 2'—, Skorka Lajos 2'60, Vajner Gusztáv
pengőt juttat lapunk javára.
2’60, Kutassy Jenő 3'80, N. N. 5'—, Elefánt Jenő
Meghívó. A budapesti ág. h. ev. főgimná 1‘20, özv. Barczán Endréné 2'—, Benyó Emil
ziumban, a képzőművészetek iránti érdeklődés —'60, Wildhoffer Pál —'80, Gratz Dániel 2'8Q,
felkeltése és a képzőművészet jeles mesterei N. N. —'80, Diettrich Károlyné gyűjtése 7'60,
nek és alkotásainak ismertetése céljából alakult Nagy Istvánné 4'—, Sagmeister Janka 4'—,
Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör 1928. évi Markovits József 5'—, Latinák Jenőné 10'— P.
február hó 18-án, szombaton este 6 órakor tartja
Evang. ifjúsági szeretetvendégség a tiszt
a főgimnázium (VII., Vilma királynő-út 17—21. viselőtelepen. Öröm volt nézni a f. év febr. 11-én
szám) dísztermében V-ik vetítettképes előadását, délután 3 órakor összesereglett növendéksereget a
melyre t. Címet tisztelettel meghívja a Benczúr tisztviselőtelepi evang. templomunkban, amint ne
Gyula Képzőművészeti Kör vezetősége.
mes versenyre kelve szavaltak és rajzaikat bemu
A leányegyesület rendezésében február tatták. 22 gyermek vett részt a versenyben. Külö
10-én pénteken ismeretterjesztő előadás volt a nösen a leányok közül voltak egyesek, kik szép
Deák-téri díszteremben. Ör. Hittrich Ödön fő előadásukkal nagy tetszést arattak. A szellemi ver
igazgató vetitettképes előadásban ismertette meg seny után következett a tanácsteremben a szeretet
a nagyszámú hallgatósággal Tűt-Ankh-Ámen vendégség, melyen 95 növendéket láttunk vendégül.
fáraó sírját. 1922-ben találták meg ezt a mese
A kőbányai evang. templomépitési alapra
beli gazdagsággal felszerelt királyi kriptát s az a következő adományok folytak be az Evan
ott talált értékes emlékeket most a kairói mú gélikus Családi Lapban közzétett utolsó közlés
zeum őrzi. Az előadás mindvégig érdekes volt óta, az összegeket pengő értékben közöljük:
s célját el is érte, mert sikerült tiszta képet Pintér Margit jegyfüzet 40'—, ifj. Preisinger Pál
nyernünk az utóbbi évek e rendkívüli fontos 80'—, Papp Ferencné 80'—, Plavetz Gyula 16'—,
ságú felfedezéséről. — A leányegyesület mű Petrovich Kálmán 4'—, Roth Albert 80'—, Rasoros tea-estéllyel fejezi be az egész farsangi pos Viktor gyűjtése jegyfüzet 64'—, Rotsching
időt betöltő munkálkodását. Ez estély 19-én jegyfüzet 2'8Ö, Skorka Lajos gyűjtése 100'—,
vasárnap a diszteremben lesz (Sütő-u. 1. II.) s Simunek Anna 40'—, Schubmacher Emma 4*—,
6 órakor kezdődik. Előadónak sikerült megnyerni Sennovits Béla 48'—, Schultz Imréné 1*20, Stefko
Rexa Dezső pestvármegyei főkönyvtárost, akit Teréz és József 40'—, Schmidt Mihály és neje
már ismerünk az előadói dobogóról. Szerepelni 32'—, Schön Zoltán 8'—, Schrantz Mátyás 80'—,
fognak még Edvi-Illés István énekszámmal, Uray özv. Szabó Kálmánná 4'—, Szálba Medea és
Margit zongoraszámmal, Szabó Margit szava Gertrud 8'—, Szombathelyi Lujza jegyfüzet 20'—,
lattal, Kötsky Jolán pedig csellójátékával. A tea Szirotka Mária 17'60, Szalay Mihályné 16'—,
jegy ára 1'50 P. Kérjük híveinket, hogy ez esté Szabó István 8'—, dr. Szepesi Rezső jegyfüzet
yen minél nagyobb számban jelenjenek meg. 20'—, Sellyéi I.-né 8'—, Steril Gyula 10'—
A Deák-téri Luther-Szövetség böjti elő Teodorovics Svetozárné 1'20, Tomcsányi Kál
ad ásai közvetlenül csatlakoznak a leányegye mán 8'—, Tisztviselőtelepi Confirmandusok 10'—,
sület pénteki estjeihez. Összesen hat előadás Uray János 84'—, Unger Vilmosné jegyfüzet
lesz s egy gondolatkört fog felölelni. Az egyház- 20'—, Uschlibek Zsuzsanna 4'—, Viktor János
történetnek szenvedésekkel telt korszakaira fo jegyfüzet 20'—, Végh Sándorné 5'—, Varga K.
gunk visszaemlékezni a Krisztus szenvedéseinek Károly 8.—, Vadas Erzsébet 4.—, Varga K. Lajos
időszakában, hogy a mai, vallási kcJRjnyösség- gyűjtése 21 '60, W éber János 8'—, Zofáhl Margit
hez hajló emberiség előtt végigvonuljanak a 24'—, Zimmermann János 5'60, Zsingor igaz
Golgota szenvedő isten-emberétől kezdve mind gató 20'—.
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A fasori templom családi hírei. Keresz
telés: Hercog Vilma, Kiszely Margit, Lázár
Borbála, Pupale Aranka, Wolf Ilonka, Szilassy
Gábor, Sándor, János. Esketés: Wolf Géza—
Szabó Ilona, Kovács Lajos—Vincze Ilona, Mér
gei Miklós—Tóth Veronika, Triaska János—Ko
vács Mária. Temetés: Ramser Rezső 31 éves,
Heintz Károly 42 éves, Gaál József 22 éves,
Kaczor Ilona 32 éves, Hiavács Viktor 51 éves,
Pakány János 73 éves, dr. Masznyik Endréné 62
éves, Götz Károlyné 31 éves, Petényi Vendel
75 éves. A dom ányok: Szegényeknek Weisz Lajosné 5, Névtelen 1, Tamaska Ilona 10 pengő.
Elszámolás. Szegény evangélikus gyerme
kek karácsonyi megajándékozásához a Sziget
utcai, Pannonia-utcai és Szinyei M.-utcai elemi
iskola tanulói közül hozzájárultak: Glasz Erzsi
62 fill., Grovald Edit gyűjtése 4 P, Gyurkovics
Erzsi gyűjtése 4 P, Hückl Jenő 5 P, Paulusz
Róbert gyűjtése 2 P 10 fill., Rohringer László
gyűjtése 2 P 20 fill., Stohl Gábor gyűjtése 2 P
20 fill., Stromer Edit gyűjtése 4 P, Suhaji Anna
gyűjtése. 1 P 50 fill., Vydareny Ivánka 3 P,
Vajda Ödönke 1 P 10 fill.. Gyürk György és
Ottó 60 fill. Összesen 30 P 32 fill. — Ennek az
összegnek felhasználásával kiosztásra került:
6 pár kesztyű, 8 pár harisnya és 16 drb zseb
kendő. Természetbeni adomány: Suhaji Anna,
Bóni Margit. Gyürk György és Ottó.
Állást, foglalkozást nyújtani tudó hittest
véreink figyelmét felhívjuk a bpesti KIÉ ezen
áldásos munkájára. Kérjük hittestvéreinket, szí
veskedjenek, amennyiben alkalmazottat keres
nek, a bpesti KIÉ titkárságának ezt tudomására
hozni. Az egyházi munkákban dolgozó hittest
véreket elsősorban ajánlja alkalmazásra a KIÉ.
Bármilyen alkalmazottra van szüksége, írjon a
KIE-be. (VIII., Főherceg Sándor-utca 28.)
Az evangélikus országos ifjúsági munka
hírei. Ózd: Az ózdi ifjúsági Luther-Szövetség
három évvel ezelőtt, amikor egyetlen ifjúsági
lap sem volt csonka hazánkban az iskolánkívüli
fiatalság számára, Abaffy Gyula akkori ózdi
segédlelkész szerkesztésével saját kiadásában
evangélikus ifjúsági lapot indított „Új ég és új
föld" címen. Most, amikor újból megindult a
Megyercsy Béla halála miatt szünetelő, az egész
magyar ifjúság számára szerkesztett havi folyó
irat, a „Magyar Ifjúság”, az ózdi Ifjúsági LutherSzövetség úgy érezte, hogy eleget tett önként
magára vállalt kötelességének, az átmeneti idő
alatt elvégezte missziói feladatát az evangélikus
ifjúság körében, azért az „Új ég és új föld“-et
februári számával beszüntette s átadta az ev.
ifjúság közötti sajtó munkaterületét a „Magyar Ifjú
sá g in a k . Legutóbbi számához, melybe a felelős
szerkesztő írt Búcsúzót, már mellékeli a „Ma
gyar Ifjúság” eddig megjelent 4 számát előfizetői
részére, kiknek előfizetéseik lejártáig a „Magyar
Ifjúság“-ot fogja szállítani, amely lapnál az ev.
érdekek Abaffy Gyula országos titkár szemé
lyében, mint a „Magyar Ifjúság” társszerkesz
tőjében vannak képviselve.

1928. február 19

Kétszobás komfortos lakást keresek csekély lelépéssel vagy aranybérrel. IV., Károly-körút 22, III. em. 6,
Telefon : József 454—91.
Elfoglalt anyák figyelm ébe! Német játszódélelőttök
6 éven aluli gyermekek részére. Délelőtt 9—1-ig: kéz
ügyesség gyakorlása, torna, játszva német tanulás, séta.
Leggondosabb felügyelet. Jelentkezni lehet délelőtt, Aradiutca 62. 111. 1. sz. alatt. Hittestvéreknek kedvezmény.
Gyorsan és jutányosán tanítok minden táncot la
kásomon. Telefon József: 303—86.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szvetenay-utca 8. III. 16.
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.
Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Híttestvéreink szives támogatásét kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.

1928. február 19.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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1928. feb ru ár-19

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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