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isztusnak szenvedni keiiett. Krisz
tusnak feltámadni kellett halálá
ból és az ő nevében prédikáltat- 
nia kell a megtérésnek és a bűnbo
csánatnak, ez a hármas megállapí
tás van ebben- az evangéliumban.

Krisztus tanított meg minket 
arra, hogy a szenvedés nemcsak 
fájdalom, hanem áldás is. Arra 
tanított, hogy a szenvedés célját 

keressük, mert ez teszi a fájdalmat szentté vagy 
nevetségessé, szükségessé vagy feleslegessé. 
Szent a fájdalom mindig, mikor igaz szeretet 
önfeláldozón veszi magára, szent a fájdalom, 
ha ártatlanul és szótlanul kell elviselnünk azt 
és szent minden fájdalom, melyből szeretet, 
szánalom, igazság, jóság vagy szépség születik 
erre a világra. Krisztus urunk óta szent elől
ünk minden fájdalom, melynek erkölcsi célja 
és jelentősége van, minden olyan fájdalom, 
mely tisztítja a szívet, minden könny és szen
vedés, mely magunk vagy mieink megjobbu- 
lására szolgál, — -áldott tehát a keresztyén 
világ előtt minden szenvedés, mely beleillik a 
megváltás krisztusi művébe.

Krisztus tanított meg minket arra, hogy 
az örökélet az örökkévaló mennyei Atya atyai 
szívéhez mindig közelebb jutó állapotban van. 
A húsvéti reggel üres sírja és a tanítványok 
előtt megjelenő nagypénteki megfeszített Krisz
tus arra az új törvényre, arra az új titokra taní
totta meg a világot, hog> nem múlunk el sem 
végképen, sem olyan félig-meddig, mint az 
óvilág hitte, hanem megmaradunk egész mivol

tunkban. Csak a ruha húll le lelkűnkről, mely
ben öltözködött és járt földi élete alatt, de maga 
a lélek, ez a személyiség és egyéniség minden 
örökölt és minden szerzett rosszal és jóval a 
maga teljes egészében kétségtelenül él, él to
vább, örökké. Mit bátorítgatod magadat azzal, 
ebben kételkedő ember, hogy senki nem látott 
még a halálból visszatért embert újra az ő 
asztalánál, — bizony Krisztus ott ült tanítvá
nyaival és kenyeret kért és evett tanítványai
val együtt. Ideje volna már a művelt emberi
ségnek belátni, hogy a mindig újabb és töké
letesebb felfedezések kérlelhetetlenül lépésről- 
lépésre szorítják vissza a lélek halhatatlansá
gának és az örökéletnek tagadóit s mennél 
jobban fognak feltárulni a csodák és titokza
tosságok, annál természetesebb és magától ér
tetődő lesz az ember előtt, hogy ő nemcsak 
természeti törvények alá tartozik, hanem az 
isteni kegyelem és a megváltás törvényei alá 
is, melyek Krisztus feltámadásával beigazolták 
előtte örök életét.

Nagypéntek a szenvedés áldásait, húsvét 
az örökélet bizonyosságát hozta s e kettőn új 
világ felépülése kezdődött. Ebben az új világ
ban új életet kell élnünk, mely jobb, szebb és 
tökéletesebb életre törekszik mindig. Uj életet, 
mely hiszi azt, hogy akit e földön elveszít 
múlandó alakban, visszanyeri halhatatlan fór* 
májában. Viszontlátásra váró szeretteinkért, ma
gunk megbékélt földi életéért, magunk boldo
gabb örökéletéért megtérő, öntudatosan javuló 
új életet kell élnünk, ezt kívánja mindannyiunk
tól a húsvét.
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Az Újtestamentum 
lelki öröme.

(Dr. Hitrich Ödön felolvasása.)
Tavaly szeptember havában 39 évi iskolai 

munka után nyugalomba vonultam. Ez alkalommal, 
midőn Isten segítségével megszabadultam a hiva
talos kötelességek tömegétől, azon gondolkoztam, 
hogy mivel foglalkozzam ezután. Elhatároztam, 
hogy azokat a tudományos műveket fogom elő
venni, melyeket eddig nem forgathattam kedvem 
szerint. E munkák között is elsőnek tekintettem 
az Ujtestámentumot s most már hozzáfoghattam 
régi tervemhez, hogy ezt az örökbecsű művet 
görög eredetiben elolvassam.

Tervemet keresztülvittem, elolvastam s elő
adásomban az olvasás nyomán nyert impresz- 
szióimról akarok beszámolni.

Az „Ujtestámentum lelki öröme", ezt a címet 
adtam felolvasásomnak. Mert hisz az egész hatal
mas mű örömöt hirdet: Isten országának közele
dését és az az érzés, melyet a könyv lépten- 
nyomon ébresztett bennem, az öröm volt, midőn 
lélekben együtt örültem a boldog apával, aki 
visszakapta tékozló fiát, a szegény özvegyasszony- 
nyal, midőn kisöpörve egész házát, végre meg
találta az elveszett drachmát és a pásztorral, aki 
elhagyta egész nyáját, hogy megtalálja elveszett 
bárányát. A könyv olvasása nehéz és sokszor ke
serves volt, de utána édes íz maradt szájamban, 
lelkemben, annak a boldogító örömnek nyoma, 
mely elfogta a pásztorokat a bethlehemi csillag 
láttára s mely öröm végig vonul az egész köny
vön, egész addig a csillagig, melyről János a 
Jelenések végén emlékszik meg, s e csillag az 
„asztér ho lamprosz kai orthrinosz", a tündöklő 
hajnali csillag, ami nem más, mint Krisztus, az 
új Jeruzsálem eljövetelének hirdetője, aki a sok 
szenvedés után a hét halmon épült parázna várost, 
Rómát, mely megrészegült a szentek és vértanuk 
vérétől, legyőzte.

Mikor Pál apostol Athénben volt, mintha 
idegen világban járt volna, úgy nézte az akkori 
idők tudományos és művészeti fővárosát. Látta, 
hogy a város tele van az Istenek bálványszobrai
val s megdöbbenve nézte, hogy mily buzgón 
fohászkodnak e kézzel csinált istenekhez. Szóba 
állt a piacon a filozófusokkal, akik fecsegésnek 
tartották szavait, midőn a Megváltóról és a fel
támadásról beszélt.

Itt két világ állt egymással először szemben, 
a pogányság és a keresztyénség. Látta Pál a gö
rögök nagy tudományát és művészetét, de az volt 
erről a véleménye, hogy a tudomány felfuvalkodottá 
tesz, a szeretet azonban épít. A görög felfogás 
szerint az egész emberi társadalom és rend alapja 
a „dikaiozűné", az igazságosság, ezzel szemben 
Pál új világot hirdet és ennek fundamentuma, 
alapja az „agapé“, a szeretet s néhány keserves, 
de dicsőséges század után a sátorkészítő mesteré, 
Pálé lett a diadal és a dicsőség.

Ki segítette őt e győzelemre? A názáreti 
Jézus, Isten egyszülött fia, aki oly igazságokat

hozott az emberek közé, melyek örömmel töltöt
ték el az emberiség nagyobb felét, a szegények
nek, elnyomottaknak, megterhelteknek sok-sok 
millióját, akik nem kincs és földi vagyon után 
vágyódtak, hanem örömmel hittek a túlvilági, 
mennyei boldogságban.

Jézusról magáról, tanításáról, életéről, szen
vedéseiről, haláláról és dicső feltámadásáról nem 
akarok sokat beszélni, hisz mindez XIX. század 
múlva is oly hűen él mindnyájunk lelkében, külö
nösen most, a böjt idejében, mikor úgy is sokat 
foglalkozunk vele. Életét jól ismerjük. Látjuk őt 
a szegényes bölcsőben, a jászolban, majd mint 
gyermeket a templomban, szemeink előtt van cso
dás megkereszteltetése, majd mindenkit megkapó 
egyszerű tanításmódja, megdöbbentő csodatételei, 
majd dicső bevonulása Jeruzsálembe s megrendítő 
halála, végül a feltámadás világraszóló csodája, 
amivel örömöt szerzett az összes hívőknek, mert 
legyőzte a halált.

A híres görög bölcs Sokrates maga nem írt 
semmit, de voltak nagytehetségű tanítványai, akik 
hűen megörökítették mesterük tanításait. Jézus sem 
írt semmit, ő tanítványai és kortársai szívébe véste 
tanításait s ezek ott jó földbe jutott magvak voltak, 
annyira, hogy meghódították a világ nagy részét. 
Itt csak egy tanítványáról és egy hívőjéről emlék
szünk meg, Péterről és Pálról. Az előbbi szilárd 
hitéről ismeretes, amelyre Jézus alapította egyhá
zát. Ő ott volt az Úrral a Gecsemáné kertben s 
ott volt az Úr közelében a válság óráiban. Az 
apostolok feje volt, aki nagy térítő munkát végzett, 
de a dicsőség nem vakította el, mert mikor Cor- 
nelius százados le akart térdelni előtte, ezt nem 
engedte, hanem így szólt „kagó autosz anthróposz 
eimi“. Amint az angyal is a Jelenésekben nem en
gedi Jánosnak, hogy letérdeljen előtte, mert ő is 
„szündúlosz", szolgatárs, hanem arra inti, hogy 
csak az Istent imádja.

A másik nagyérdemű apostol: Pál, a sátor
készítő mester. Isteni ihlettől indítva nagy utazá
sokat tett, hirdetve Jézus életét és tanítását és ezt 
oly sikerrel végezte, hogy őt tekinthetjük az ős- 
keresztyénség megszervezőjének. Pedig mennyi 
bajjal járt ez az apostoli munka! Maga mondja, 
hogy a zsidók ötször botozták meg, háromszor 
megostorozták, egyszer megkövezték, háromszor 
szenvedett hajótörést, sokat tűrt hideget, éhséget 
és eközben mindig két kezével dolgozott, hogy 
senkinek terhére ne legyen. Szegény volt, de so
kakat gazdagított; semmije sem volt, mégis min
dene volt s mikor Krisztusért szenvedett, akkor 
volt leghatalmasabb. Hívői szerették is, mert az 
önzetlen, nagy tehetségű férfiú megjelenése a 
gyülekezetben öröme volt a hívőknek, akik eljöve
telekor nyakába borultak és összecsókolták.

Mit hirdetett e két férfiú és a többi apostol ? 
Milyen volt az ősi istentisztelet?

Zsoltárokat énekeltek és tanították a gyüle
kezetei. Mit tanítottak? Jézus bölcs mondásait, 
példázatait, életét, cselekedeteit, csodatételeit, halá
lát és feltámadását; ugyanazokat a dolgokat, ami
ket mi hallunk és amiken mi épülünk a mai időkben
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ágostai hitvallású evangélikus istentiszteleteinken. 
De elődeink tudták, hogy magával az istentisztelet 
hallgatásivá! még nem végezték el minden keresz
tyén” k: te.ességüket, mert tiszta és szeplő nélkül 
való istentisztelet ez: meglátogatni az árvákat és 
özvegyeket az ő nyomorúságukban és szeplő nél- 
kül megtartani magát a világtól. Már ők is érezték, 
h : gv a keresztyén hívőknek vannak szeretetparan- 
rarincsolta kötelességeik és ezeknek hű teljesítése 
öröm a szenvedőkre nézve és öröm az egész 
gyülekezetre. (Folytatjuk.)

A  keresztyénség- krízise.
(2)

A kultúra krízise természetszerűleg kihat 
a kultúra minden részét étr.ató keresztyénségre 
is. Minden keresztsén vallásban egyenként 
szemügyre nem vehetjük az: a kérdést, hogy 
milyen mélységig és milyen kérdésekben van 
krízis, de nézzük meg a keresztyénség két 
legnagyobb ágában: a katholicizmusban és a 
protestántizmusban.

Mit értünk kalholicizmus alatt? Az egy
házat, a tant, a hitet, vagy a speciálisan 
katholikus lelkületet vagy azt a mindennapi 
életet, amit a katholicizmus vált ki ? A katholi
kus egyház hivatalos képviselői (de ellenségei 
is) a kérdés első felére válaszolnának igenlő- 
leg, a katholikus egyház tagjainak nagyrésze és a 
másvallású szemlélők inkább a második felére.

Kétségtelen, hogy minden katholikus hívő 
az egyház alatt örökké megmaradó és abszolút 
becsű intézményt ért, melyben krízis lehetőségét 
is alig tételezheti fel. Számára minden hiendő 
úgyis készen és kiformálódottan van a tan
rendszerben. De a világgal való érintkezése 
észrevétteti vele azt, hogy' a katholicizmusban 
való élet és a világban való élet között állandó 
súrlódások vannak, melyek végeredménye 
sokszor negatív. Ezt a katholicizmus úgy igyek
szik kivédeni, hogy így szól: Ilyen krízis van 
csakugyan az egyes emberben, mikor a hitnek 
harcát e vi’ágban megharcolja, de erről még 
nagyítás volna a katholicizmus krízisére követ
keztetni. Erre azonban azt kell felelnünk, hogy 
ez a küzdelem az egyénekből álló gyülekeze
tekben, közössegekben is megvan. Gondoljunk 
a 16 és 17. század vallásszabadságharcaira 
Magyarországé r. vagy a Mexikóban most folyó 
üldöztetésekre. Az egyes hívek krízisei kiterjed
hetnek országokra, hatásuk az egész keresztyén
ségre, mintahogy az a reformációban is történt.

Fennáll a katholicizmusnak és protes
tantizmusnak krízis ;elentősége ma is egy
mással szemben, fennáll a világ lelke és a

katholicizmus lelke között. Az egyikben bizo
nyos kényszer, a másikban bizonyos szaba
dosság dolgozik. Fennáll a krízis évszázadok 
sora óta a katholikus egyház és az állam 
között. A nacionalizmus és a nemzetek fölött 
álló katholicizmus mindig újból és újból szembe 
kerül egymással. Jogokat ma már csak úgy 
tarthat meg vagy úgy nyerhet mindenfelé a 
katholicizmus, ha nacionálista vonásokat vesz 
fel. Állandó a küzdelem az egyház és állam 
között a kulíúrhivatás tekintetében is, régebben 
ez kizárólag az egyházaké volt, ma ebből az 
állam az egyházakat mindjobban kiszorítja.

Ugyanebből a szempontból nagyjelentőségű 
az egyházi állam visszaállítása. A pápaság a 
Vatikán körüli földterületet s bizonyos korláto
zott felségjogokat kapott közel 60 esztendei 
harc után, de az erre vonatkozó egyezmények 
áttanulmányozása után azoknak kell igazat ad
nunk, akik az egyházi állam visszaadását nem a 
pápaság, hanem Mussolini sikerének tekintik.

Van azután állandó krízis a katholikus 
egyházak és a többi egyházak között. A 
keresztyénség egyesítése nagy kérdése, melyet 
töbsé elhallgattatni nem lehet, ezt a krízist 
ennek a kérdésnek megoldásáig folyton mélyí
teni fogja. Éppen így tagadhatatlan krízis jön 
létre minden katholikus ember életében, ha 
vegyesházasságot köt: vagy megadja protestáns 
házastársa vallásának a tiszteletet, vagy ha 
megtagadja, áldozatul hozza elfogultságának 
saját boldogságát. Mi lesz a gyónással, gyer
mekei nevelésével, túlvilági üdvösségével, olyan 
kérdések, melyekre a hivatalos katholikus 
egyház csak fenyegető feleleteket tud adni.

A katholicizmus kríziséhez tartozik az is, 
hogy a háború alatt és a béketárgyalésokon 
nem tudott nemzetközi jelentőségű erőtényező
nek mutatkozni s realizálni az evangélium 
eszményeit. Végül pedig utalnunk kell arra, 
hogy a kultúrának nap-nap mellett gazdagodó 
és változatos eredményei nem kedveznek annak 
a zárkózott szellemnek, mely a katholicizmust 
jellemzi, hanem inkább az önállóbb, szabadabb 
és mozgékonyabb protestantizmusnak. Mindent 
összevetve a katholicizmus krízisét lassan, de 
folytonosan súlyosbodó krízisnek kell látnunk 
mely éppen úgy vezethet belső megrázkódta
tásokhoz, mint külső gyengülésekhez. (Folytatjuk)
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Meghívó.
A pesti ág. hitv. evang. magyar 

egyházközség 1929. évi április hó 7-én, 
vasárnap déli 12 órakor a Deák-téri 
iskolák nagytermében

évi rendes közgyűlését
tartja, melyre egyházunk minden cselek- 
vényes tagját tisztelettel meghívja 

Budapest, 1929. márc. hó 20-án
az egyházi elnökség.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó és bejelentések.
2. Évi jelentés az egyházk. 1928. évi életéről.
3. Felsőbb hatóságok leiratai.
4. Az egyházközség 1928. évi zárszámadása.
5. Az egyházk. 1929. évi költségelőirányzata.
6. Az egyháztagok egyházi járulékának és 

templomépitési illetékének megállapítása.
7. Jelentés alapítványok- és hagyományokról.
8. Jelentés a Siebreich alapítványról.
9. Sass Béla beadványai.

10. Kiküldöttek választása az egyházmegyei 
közgyűlésre.

HÍREK.

Húsvéti istentiszteleteink  
so rren d je :

1. A Deák-téri templomban:
Husvét I. ünnepén a templomban d. e. 11 

órakor prédikál és Úrvacsorát oszt: dr. R a f f a y 
Sándor püspök; a polg. isk. dísztermében (be
járat a Sütő-u. kapun) d. e. 11 órakor prédikál: 
R u 11 k a y M. Gyula, d. u. 6 órakor a templom
ban prédikál: W  o 1 f Lajos.

Husvét II. ünnepén a templomban d. e. 11 
órakor prédikál és Úrvacsorát oszt: dr. vitéz 
K e n d e h - K i r c h k n o p f  Gusztáv lelkész, d. u.
6 órakor W  o 1 f Lajos.

2. A fasori templomban:
Husvét I. ünnepén a templomban d. e, 11" 

órakor: K e m é n y  Lajos, a fasori gimn. dísz
termében 11 órakor prédikál: Dr. Ga udy  László, 
12 órakor a templomban Úrvacsora osztás, d. u.
4 órakor prédikál: K é s m á r s z k y  Lajos,

Husvét II. ünnepén d. e. 11 órakor: K e
m é n y  Lajos. 12 órakor Úrvacsora osztás, d. u.
4 órakor: K é s m á r s z k y  Lajos.

3. A német egyház istentiszteletei a Deák
téri templomban :

Husvét I. ünnepén d. e. fél 9 órakor Úr
vacsorát oszt és prédikál: B r o s c h k o  G. A.

Husvét II. ünnepén d. e. fél 9 órakor 
Úrvacsorát oszt és prédikál: W  o 1 f Lajos.

A fasori templomban:
Husvét I. ünnepén d. u, 5 órakor prédikál: 

B r o s c h k o  G. Adolf.
4. A kőbányai ref. templomban (X., Ger- 

gely-utca):
Husvét I. ünnepén d. e. 8 órakor Úr

vacsora osztás, d. e. 9 órakor prédikál: M a j b a 
Vilmos.

Husvét II. ünnepén: d. e. 8 órakor Úr
vacsora osztás, d. e. 9 órakor prédikál: P a p 
Ferenc.

5. A X. kér. Simor-u. imateremben:
Husvét I. ünnepén: d. e. 11 órakor pré

dikál: M a j b a  Vilmos, 12 órakor Úrvacsora 
osztás.

Husvét II. ünnepén: d. e. 11 órakor pré
dikál: D e n d e l y  Károly, 12 órakor Úrvacsora 
osztás.

6. Az Üllői-út 24. sz. imateremben:
Husvét I. ünnepén: d. e. 10 órakor Úr

vacsorával: dr. v. K e n d e h - K i r c h k n o p f  G.
Husvét II. ünnepén: d. e. 10 órakor pré

dikál: R u t t k a y  M. Gyula.
7. Az angyalföldi missziói körben, VI., 

Váci-út 61. sz. iskolában:
Husvét I. és II. ünnepén d. e. 10 órakor 

prédikál és Úrvacsorát oszt: R i m á r Jenő.
8. A Gyarmat-u. 14. sz. a. norvég ima

házban :
Husvét I. ünnepén d. e. fél 11 órakor Úr

vacsorával: dr. S z l á v i k  Mátyás.
Husvét II. ünnepén d. e. fél 11 órakor pré

dikál : J o h n s o n  Gisle.
9. A budai vári templomban:
Husvét I. ünnepén: d. e. 9 órakor német 

istentisztelet, d. e. 11 órakor magyar isten- 
tisztelet Úrvacsora osztással: dr. V a r s á n y i  
Mátyás.

Husvét II. ünnepén: d. e. 11 órakor ma
gyar istentisztelet Úrvacsora osztással végzi: 
K a p i  Béla püspök.

10. A kelenföldi egyházközség területén :
/., Lenke-út 56. sz. alatti templomban:
Husvét I. ünnepén d. e. 11 órakor pré

dikáció és Úrvacsora oszlás: T o m c s á n y i  
László.

Husvét II. ünnepén d. e. 11 órakor pré
dikál: S z a b ó  Aladár.

11. Budafokon:
Husvét I. és II. ünnepén d. e. 10 órakor 

prédikáció és Úrvacsora osztás : P e t r o v i c s P .
12. A prot. katonai egyházközség isten

tiszteletei (VII., Abonyi-út 21.):
Husvét I. ünnepén d. e. 11 órakor Úr

vacsorával : B a 1 i k ó Lajos alesperes.
13. Az óbudai egyházközség területén:
Óbudán, III., Zichy-u. 7. sz. alatt:
Husvét I. ünnepén d. e. 9 órakor isten

tisztelet és Úrvacsora német nyelven : Mo h r
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Henrik, d. e. 11 órakor magvar nyelven: Mo h r  
Henrik.

Husvét 11. ünnepen d. e. 9 órakor isten- 
tisztelet és Úrvacsora német nyelven: Mo h r  
Henrik, d. e. 11 cra-. :r nyelven: Mo h r  Henrik.

Csillaghegyen :
Husvé: II. ünnepén d. e. 10 órakor isten- 

tiszteiet Úrvacsora: V á c z i  János.
Szentendrén:

svét 1. ünnepén d. e. 10 órakor isten- 
n-z e e: es Úrvacsora: V á c z i  János.

L r.nepi úrvacsoraosztások. A Deák-téri, a fasori 
es * i . —.or-utcai templomokban húsvét két ünnepén 12 óra- 
- :  - esz úrvacsoraosztés. Nagyon kérjük híveinket, hogy 
-.--elmesen és rendtartóan járuljanak az Űr asztalához, 
—ser í a türelmetlenkedés és békétlenkedés mások áhítatát 
:s megzavarja.

Családi Biblia-alap. Egyházunk a múlt 
év húsvét ünnepén először kérte az egyház
híveket arra, hogy offertóriumi adományaik 
által tegyék lehetővé egy olyan alap megalko
tását, melyből egyházunkba vissza lehessen 
állítani azt a szép szokást, hogy minden csa
ládi otthonnak volt családi bibliája, melybe a 
családi élet legfontosabb eseményeit is feljegyez
ték amellett, hogy állandó olvasói is voltak. 
Egyházunk ennek a régi szép szokásnak a 
visszaállítását úgy akarja elérni, hogy a házas
ságkötés alkalmával megakarja ajándékozni az 
új párt egy bibliával. Ez évben is húsvét első 
vasárnapján az offertorium minden templomunk
ban arra fog szolgálni, hogy ezt az alapot 
növelje s munkájának megkezdését mielőbb 
lehetővé tegye. Híveink figyelmét ezért külön 
is felhívjuk e nemes célú offertoriumra.

Protestáns tisztek nagyheti konferen
ciája. A budapesti protestáns katonai egyház- 
község március 21-én, 22-én és 23-án, múlt hét 
csütörtök, péntek, szombatján, a dunamelléki 
református egyházkerület Ráday-utcai szék
házénak dísztermében nagyheti konferenciát 
rendezett a m. kir. budapesti 1 honvéd-vegyes- 
dandár budapesti és vidéki helyőrségeinek pro
testáns vallásé (református, evangélikus és uni
tárius) honvéd tisztjei és ezek hozzátartozói 
számára.

Csütörtökön D. Raffay Sándor püspök a 
főelőadó „A lélek mai válsága" címen tartott 
előadást, ugyanekkor Tuba András ref. alespe- 
res Bibliát olvasott és imádkozott, Taubinger 
Rezső ev. főesperes megnyitó beszédet mon
dott, Gödé Lajos ref. püspöki másodlelkész 
Biblia-magyarázatot tartott, záró imát pedig 
Borbás Antal ref. főlelkész mondott.

A második, pénteki nap előadását „Az 
örökkévaló váltság“ címen dr. Ravasz László 
dunamelléki ref. püspök tartotta s szerepeltek 
még dalnoki Veress Jenő ref. alesperes, theol. 
magántanár. Szabó Imre budapest-fasori ref. 
lelkész és Balikó Lajos ev. alesperes.

A szombati napon Muraközy Gyula kecs
keméti ref. lelkész tartott előadást „A megújhó- 
dott'élet“ címen, közreműködtek még vitéz

Horkay Béla ev. főlelkész, dr. Kovács Sándor 
egyetemi tanár és Gombos Lajos ref. főlelkész, 
mig pávai vitéz Mátyás Sándor vezértanácsnok, 
a budapesti prot. katonai egyházközség felügye
lője konferenciát berekesztő beszédet mondott.

Hiterősitő előadások. A budapesti ev. 
vallástanárok a középfokú iskolák felső osz
tályaiba járó tanítványaik részére ez évben is 
hiterősítő előadásokat tartottak márc. 20., 21. 
és 22. napjain a Deák-téri templomban. Rész
letesebb jelentést jövő számunkban adunk róla, 
azonban már itt is örömünket kell kifejezni e 
„jó munka" felett. Méltán illeti elismerés érte 
vallástanárainkat.

Emlékezés és jótétemény. Janecz Antó
nia, Erzsébet és Karolin néhai édesanyjuk em
lékére a Protestáns Országos Árvaháznak 100 
pengőt adományoztak. Szeretet és jótétemény: 
ez méltó az édesanyák emlékéhez.

Hangverseny. Astri Kalset norvég opera
énekesnő, hittestvérünk bemutatkozó estélye 
Laurisin Lajos operaénekessel együtt április 
13-án szombaton, este V28 órakor a Vigadó
ban. Jegyek Rózsavölgyinél 1—5 Pengőért. 
Hittestvéreink figyelmébe szeretettel ajánljuk.

Hangverseny árváink javára. A protes
táns Orsz. Árvaegylet Pesthy Pál dr. volt igaz
ságügyminiszter elnöklésével tartott választmá
nyi ülésen elhatározta, hogy tekintettel az előző 
években általa rendezett hangversenyeknek 
erkölcsi és anyagi sikereire, a f. évben is ren
dez hangversenyt és pedig április 13-án, szom
baton délután fél hat órakor a m. kir. Zene- 
művészeti Főiskola (VI. Liszt Ferenc-tér 8.) nagy
termében, amelyen megnyitó beszédet mond 
D. Raffay Sándor püspök, költeményeiből fel
olvas Szabolcska Mihály, ünnepi beszédet mond 
gróf Bethlen Istvánná, sz. Bethen Margit gróf
nő, továbbá közreműködnek Auer Kató, Cse- 
lényi József, Hegyi Emánuel, gróf Hugonnay 
Kálmán quartettje, Sándor Jenő dr. és az árva
ház énekkara Mendöl Ernő zenetanár ,vezeté
sével. Jegyekkel szolgál a Prot. Orsz. Árvaház 
(VII. Szegényház-tér 1.) és a lelkészi hivatalok. 
Helyárak földszinten 8, 5, 4, 3, 2 és betűsek 4 
pengősek. Középerkélyen 4, 3, 2, 1'50 pengősek. 
Oldalerkélyen 3, 2, T50, 1, —‘50 pengősek. 
Orgonaülésen 2, 1, —‘50 pengősek.

5J Szeretetvendégség Kőbányán. Jól sikerült, 
szép műsorú szeretetvendégséget rendezett a 
X. kér. Luther szövetség választmánya f. év 
márc. 3 án a reform, kultúrteremben. Kenessey 
Jenő zongoraművész előadta saját szerzeményeit 
nagy tetszést aratva. Horváth Melinda úrleány 
gyönyörűen szavalt irredenta verseket. Kéry 
Gyula zeneakadémiai hallgató hegedűjátékaval 
ragadtatta el a közönséget. Az est fénypontja 
volt dr. Varsányi Emil kormányfőtanácsos 
előadása a szegénységről. Kifejtette a szegény
ségnek valláserkölcsi jelentőségét és a társadalmi 
fejlődésben nagy hatását. Krisztusi szellemtől 
áthatott fejtegetései mély hatást gyakoroltak a 
nagyszámú közönségre. A szeretetvendégség
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tiszta jövedelme volt 190'76 P. Felülfizettek: 
Özv. Rutkay Béláné 5, özv. Eisle Jánosné 5, 
Vajner Gusztáv 8'80, Skorka Lajos 6'40, Kirch- 
knopf Jenő 5, dr. Szepessy Rezső 3'80, Kéry 
Gáborné 3'80, Micsinay Aladár 2'80, Haits 
Lajos 2'60, Jancsó József F60, Zachár Andrásné, 
Plavecz Gyuláné és N. N. 1-1 P. Rausz Ágos
ton, Dürr Vilmos, N. G., Gergely Lajosné, Rácz 
Ödönné, Steinbarczer I.-né 0'80 P. Élelmiszert 
adományoztak : Keller Böske, Kerekes Mátyásné 
Kleckner Lászlóné, özv. Krivánszky Zoltánné, 
Saghmeister Janka, Plavecz Gyuláné, özv. 
Kemény Deszőné, Matisz Nándorné, Brayer 
Ervinné, Széder Pálné, dr. Sós Zoltánné, Bell 
Albertné, özv. Jánosházy Lászlóné, Brukner 
Lajosné, Fedák Jánosné, Grácz Dánielné, Gally 
Lászlóné, Vajner Gusztávné, dr. Teőke Béláné 
Dürr Vilmosné és Vörös Tihamér.

Ne fe le jtse  el előfizetését
b ek ü ld en i!

Dr. Kiss Ernő egyetemes orvostudor. Rendel d. u.l 
2 -4 . IX. Lónyai-utca 25. fszt. 2. Szegényeknek ingyen. : 
Telefon : aut. 862-26. 1

„Orgona" virágszalon Budapest, VII., Károly-körút 
3. sz. Telefonhvó: J. 360—34. (Közp. tejivó) Az üzletet 
1929 jan. 16-ón átvette és szives hittestvéri támogatást kér 
Szántó Vilma oki. kertésznő.

Bútorozott szoba két úr részére kiadó. Vili., Szent
király-utca 49. II. udv. III. em. 35.

Hittestvéreink figyelmét felhívjuk kárpitos és díszítő 
hívünkre, aki e szakmába vágó mindennemű munkát jutá
nyosán vállal. Címe : IV., Deák-tér 3. házfelügyelőnél. 
Klirmche Alajos.

Jobb napokat látott ev. férfi szabó, aki csak otthon 
tud munkát vállalni, ruha javítást, fordítást, vasalásokat 
vállal és kéri a hiltestvérek támogatását. Vili., Salétrom-u. 
10. sz. II, 9. Artner.

ízletes házi koszt kapTiató. Négy fogás 1 ‘20 P-ért. 
V. Széchenyi-utca ő. 1. 14.

Egy becsületes fiatalember kifutónak ajánlkozik. 
200 P óvadékkal rendelkezik. Cime megtudható a Gazd. 
hiv.-ban. IV. Deák tér 4. I. 6.

Kézi leánynak ajánlkozik női szabó céghez április 
1-re, ügyes, vidéki, középiskolát végzett fiatal leány, eset
leg teljes ellátással a házi munkában is segédkezne. Szi
ves megkeresést k é r: vitéz Orbán Mihályné, Budapest, V 
Lipót-körút 1. III. 6.

Ügyes kézileányt és tanulóleányokat felveszek finom 
nőiszabósághoz. Felnőttek tanítását is vállalom. Ruttkayné 
szabónő, Nefelejts-utca 11. II. 25.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

Fébé" Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII.. Damianich-utca 28/b. — Felelős Fekete Géza


