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róbáltad — már igazán, ko
molyan, életbevágóan a har
cot a bűn ellen? Nagyon
kevés ember kísérli meg ezt.
Nem egy bűn a bűn, hanem
a bűn valami százféleképen
öltözködő és ezerféleképen
próbálkozó indulat mibennünk, mely önzést, érzékiséget, irigysé
get, könnyelműséget és mindenféle rossz
hajlamosságot felhasznál arra, hogy va
lami olyanra rávegyen, amiért lelkiisme
retünk szégyenkezni és aggodalmaskod
ni fog. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy
a bűn egy szenvedély, egy hajlam vagy
egy megszokás és csak ez vagy amaz
ellen kell küzdeni, — meghalni a bűn
nek: ez nagy és komoly dolog, nem
könnyű és nem adják ingyen éppen úgy,
mintahogy a súlyos beteg nem lesz újra
egészségessé nehéz és veszélyes ope
ráció nélkül. Bizony, ha mindazt, ami
oűn bennünk, kioperáljuk az életünkből,
na mindannak a bűnnek számára, mely
bennünk van, meg tudnánk halni s kez
denénk élni nélkülük, ráismernénk-e ma
runkra? Valami új, megváltozott ember,
meggyógyult ember, meghalt és feltáma
dott ember, bibliai nyelven: „új teremt
mény “ lennénk . . .
íme, ez az evangéliumnak a becsületes nyíltsága és őszintesége, hogy igaz
ságot mond nekünk. Nemcsak tőlünk
kívánja, hogy meghalván a bűnnek, éljünk az igazságnak, hanem ő maga is

él vele és még ha meg is riaszt általa,
akkor is az igazat mondja, mikor arra
figyelmeztet, hogy talán egész énünkkel
és jellemző tulajdonságainkkal kell sza
kítanunk, ha megakarunk halni a bűn
nek és élni az igazságnak. Nem mondja
tehát sem azt, hogy ez könnyű, sem azt,
hogy ez nem fog változtatni az életün
kön s hogy azért tovább is folytatni lehet
majd életmódunkat, hanem megmondja,
hogy ez a változás talán olyan jelentő
ségű lesz számunkra, mintha meg kelle
ne halnunk és igy kezdeni új életet . . .
De ennek a komoly és mély figyel
meztetésnek a mélyén, mely halálról "
beszél nekünk, mely tehát egyéniségünk
egyik formában való megszűnését kí
vánja, ott van elrejtve a megváltozott
továbbélésnek a törvénye éppen úgy,
mintahogy földi halálunk szomorú igaz
ságában is benne van halál utáni éle
tünk törvénye. Csak haljunk meg bátran
a bűnnek és élni fogunk tudni az igaz
ságnak, mintahogy egykor meg fogunk
halni e múlandó földnek, hogy élhessünk
az örökkévalóságnak.
Mindezt láthatjuk diadalmas és cá
folhatatlan bizonyságban Üdvözítőnk
nagypénteki és húsvéti ünnepein. Mint
jó pásztor jár előttünk e nagy kérdések
problémái között s mint lelkünk pásztora
és felvigyázója tekint e gondolatainkra
is. Meghalni a bűnnek, ez is olyan ös
vény, melyen a jó pásztor jár előttünk,
mintahogy egykor a földi halál széles,
nagy útján is átment, hogy mink se
féljünk végigmenni rajta . . .
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A z U jt e s t á m e n t u m
le lk i ö rö m e .
(Dr. Hittrich Ödön felolvasása.)
(3)

Boldogok lehettek azok az egykori elődeink,
keresztyén testvéreink, akik ily fennkölt gondola
tokat hirdető apostolt színről-színre láthattak és
hallgathatták, lábai előtt ülve, tanításait. Hisz a
Mester is azt tanította a jó pásztorról szóló pél
dázatban, hogy nagyobb öröm lesz a mennyben
egy megtérő bűnösön, hogy nem kilencvenkilenc
igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.
De hozzátehetjük Pál apostollal, hogy az a kilenc
venkilenc ember nem is irigykedik az égi öröm
ért, hanem együtt örvendez a megtérőn.
Végűi megemlítem azt, hogy az Új-Testámentum olvasása közben sokszor örömmel gon
doltam Luther Mártonra, a mi nagy reformáto
runkra, azért mert egyházunkat megújította s meg
adta a gyülekezetnek azt a külső életet és belső
tartalmat, mely az őskeresztyének idejében volt
meg benne. Mindenki ismeri Jézus eme szavait:
őrizkedjetek az írástudóktól, akik örömest járnak
hosszú köntösökben és akik színből hosszan imád
koznak. Mindenki ismeri a farizeus kérkedő imá
ját, aki imájában eldicsekszik az Úrnak azzal,
hogy hetenként kétszer bőjtöl, megadja a dézsmát
s hálát ad, hogy ő nem olyan, mint a többi em
berek, nem olyan mint a közelében álló publikánus, aki jámborságában csak így tudott imád
kozni : Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek 1 Hálás
örömet éreztem magamban olvasás közben Luther
Mártonra gondolva azért is, hogy a Szentírást le
fordította s az ő nyomán a mi tudósaink is lefor
dították a mi édes anyanyelvűnkre. Azért is öröm
mel gondoltam reá, mert az anyanyelvet tette az
istentisztelet nyelvévé. Hisz megmondta Pál apos
tol, hogy „a gyülekezetben inkább akarok öt szót
szólani érthető nyelven, mint tízezer szót szólani
a gyülekezet előtt érthetetlen idegen nyelven."
Végül még egy dologra vonatkozólag találtam
vigasztaló, örömmel teljes megoldást, ami a mai
időkben is sok gondot és fájdalmat okoz és ez a
vegyesházasságok kérdése. Már az őskeresztyén
időkben is gyakoriak voltak a vegyesházasságok,
midőn az egyik házastárs pogány volt, a másik
pedig hívő keresztyén. És vájjon mit mondott Pál,
a nagy apostol az ilyen házasságokról ? Vájjon
becsmérlő kifejezéssel illette-e az ilyen házasságo
kat? Korántsem! Mert szerinte megvan szentelve
a hitetlen férj az ő feleségében és megvan szen
telve a hitetlen asszony az ő férjében. És vájjon
gyermekeiket törvényteleneknek nevezi-e ? Koránt
sem ! Sőt ellenkezőleg: Szenteknek, mert békes
ségre hivott el minket az Isten!
Az egyházban pedig békességnek kell lenni,
de jól látta előre Péter is, hogy lesznek békebontók.
Azt írja, hogy lesznek hamis próféták, akik telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek
a hívőkből. A bűnbocsátó cédulákat árusító barát
neve jut e szavak nyomán eszünkbe, kinek fellé
pése annakidején felháborodást keltett Németor
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szágban és elhatározó lépésre késztette Luther
Mártont.
Az Újtestámentum végén János a Jelenések
ben a keresztyének új hazáját, az új Jeruzsá
lemet írja le, ahol Isten letörli a könnyeket, ahol
nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem
fájdalom. Ott nincs sötétség, nincs éjszaka, mert
világít maga az Isten. Mi szegény magyarok is
vágyódunk egy új Jeruzsálem után, de a mi új
Jeruzsálemünk a Régi Magyarország. Mert ha van
ország, melynek legkeservesebb golgothajárást kell
végeznie, akkor ez: Magyarország. Ha volt idő,
amelyben szükség volt Jézusnak a szeretetről szóló
nagy tanítására, akkor éppen a mai idő az, mert
azt látjuk, hogy a világban a gonoszság és az
álnokság uralkodik, mert széttépték azt az orszá
got, megbüntették azt a nemzetet, mely legkeve
sebb okot adott a világháborúra. Hogy pedig az
álnokság mennyire uralja a világot, azt abból
látjuk, hogy a világ hatalmas nemzetei egyességeket kötnek a háború ellen és ezzel szemben azt
tapasztaljuk, hogy úgy készülnek a háborúra, mint
ezelőtt még sohasem; öldöklő hadiszereket gyár
tanak nemcsak fegyveres harcosok ellen, hanem
védtelen polgárok, asszonyok, gyermekek ellen,
hogy néhány nap alatt képesek legyenek az em
berek millióit elpusztítani.
János evangéliuma szerint a Jeruzsálem
melletti Bethesda tó mellett a betegek nagy soka
sága várta a „kinézisz hüdatoszt“, a gyógyító
víznek megmozdulását. Mi is, e megcsonkított
ország polgárai, várjuk az európai és amerikai
népek millióinak a lelkek tengerének a krisztusi
szeretet irányában való megmozdulását. Vajha
közeledne már ez a várvavárt idő! Vajha minél
előbb meghozná nekünk ezt a lelki örömöt a
szeretet tündöklő hajnali csillaga!

P ro te s tá n s n ő i eszm én y .
A középiskolai felsőosztélyú leánytanulók részére március
22-én tartott hiterősítő előadáson elmondta :
Martony E lek vallástanár.
( 1)

Ki ne ismerné árpádházi Erzsébetnek, II.
Endre királyunk leányának bájos legendáját?
Ki ne állott volna már meghatottan a magyar
hazából még zsenge korban idegenbe oltott
királyi virágszál gyakran ábrázolt kedves képe
előtt, avagy ki nem élvezte a nagy Liszt híres
oratóriumának hangjai mellett leghíresebb jele
netét : a rózsacsodát, amikor a jótékony feje
delemasszony által rejtegetett kenyérdarabok
az utánakutatók szemei elől rózsákká változ
nak? Nincs az a magyar, aki kegyelettel ne
gondolna arra, hogy volt idő, amikor ez a
maroknyi nemzet női eszményképet adott
Európának.
Ha azonban ezt az eszményképet köze
lebbről, a való élet fényénél vesszük szemügyre,
sokban elveszti követésre buzdító hatását és
értékét; mert hiszen ő, aki elment az utaknak
fejeire és csonka-bankákkal és egyéb szenve-
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dokkéi népesítette be palotáját és kertjeit, emel
lett el tudta hanyagolni saját gyermekeit és
fejedelmi férjét, azt a környezetet, melyet a
való élet legközvetlenebbül nyújt az embernek.
Ez a felemás erkölcs, a természetfelettinek
szembeállítása magával az emberivel, legtöbb
ször az utóbbinak tagadásával és rovására:
ez a középkor vagy helyesebben a középkori
kereszténység bűne, melyet ismernünk kell,
hogy a reformáció érdemét a női eszmény
körül méltányolni tudjuk.
Érdekes, hogy a középkor egyháza a népvándorlás erőtől duzzadó népeinek nem a gon
dos, szerető családanya, nem is a férfival egyen
rangú házastárs eszményképét hanem a világról
lemondó apácát, sőt .ennek hatványát, a női
szentet állította oda. És lélektani számításában
nem is csalatkozott: a nyers erő emberére mi
sem hat inkább, mint a teljes lemondás esz
ményképe. Nem a családi hivatás szentsége,
nem az önfeláldozó szeretet lett a nő joga,
amely ott áll munkába, ahol a szükség kívánja,
hanem — megteltek az apácakolostorok. Ismerjük azokat a képeket, melyekben középkori
művészek régi pergamenteken ezt a nőtipust
ábrázolták: hosszú, karcsú alakok félrefordított
fejjel, lesütött szemekkel, fájdalmas mosollyal
az ajak körül. S az eszményi apáca, a női szent
valóban ilyen volt: a megalázkodásig engedel
mes. mindig szemlélődő és kenetteljes, a cse
lekvésre ugyan képtelen, de annál készebb ez
imádkozásra és meditációra. Viszont annál mélyebbre sülyedt a nemapáca nőnek a becsülete.
Mire is törekedhetett volna ilyen körülmények között a nő? Ha az egyházat kérdezte, ez az apáca képével csalogatta; ha
pedig a világi életre tekintett, a világi örömök
zabolátlansága vonzotta. A középkori nőnek
e g é s z élete kiegyenlítetlen, kiegyensúlyozatlan
lt.Egyfelől nem akarta és nem merte elejo
v
teni az apáca eszményét, másfelől nem akart
és nem bírt lemondani a világi életről. A katolikus egyház ezt az ellentétet nem tudta kiegyenlíteni miért is a középkori nő élete harsány
disszonanciával végződik.
A vallásosság és világiasság közti ellen
tétet mely a középkor női eszményét jellemzi,
a z a mozgalom sem tudta megszüntetni, melyet
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renaissancenak nevezünk. A renaissance embe
rének eszménye a művészi tökéletességű élet.
Miként a fejedelem palotáját művészi lelemé
nyességgel építi és díszíti, akkép a középosz
tály embere is olyan otthont igyekszik beren
dezni magának, melyen a szép elve uralkodik.
A szép otthonban a házi gazda szelíd uralmat
fejt ki. Barátaival széptani kérdésekről cseveg,
gyermekeit durvaság nélkül neveli. Az ilyen
környezetbe nem illik az olyan nő, aki nap
nap mellett a konyhán foglalatoskodik vagy
ruhát foltoz. És íme mint valami magától érte
tődő lép a férfi mellé a ház úrnője, aki biztos
fellépéssel vezeti e háztartást és intézi az ide
genek szórakoztatását. Mivel pedig ehhez mű
veltség is szükséges, a renaissance női elkez
denek tanulni, latin nyelvet, költészetet i s ; —
de a vallás álláspontjáról tekintve tagadhatat
lan, hogy a renaissance a nő műveltségét tel
jesen világias irányba tereli. A renaissance
tehát úgy kerüli el a vallásosság és világias
ság ellentétét, hogy a vallásosságot egyszerűen
törli a nő eszményképéből, ami azután ismét
alkalmat ad a női eszmény elvilágiasodására,
sőt sárbatiprására.
Hogy ez nem következett be, az a refor
máció érdeme.
A középkor kereszténysége azzal, hogy
természetfölötti célok hangoztatásával angyal
szerű életet követelt az embertől, a természetellenesség csíráját vetette el. Úgyhogy végre a
világ, megunva a folytonos ingadozást eszmény
és valóság között, teljességgel elfordult az esz
ménytől és tudatosan a bűnös életre adta magát.
A keresztény vallásra tehát az a hivatás várt,
hogy a középkori eszmény helyébe újat, job
bat, emberibbet állítson. S aki ezt az eszmény
képet felállította: Luther volt.
A reformátornak, mint olyannak, aki maga
is átment a szerzetesi életen, rengeteg fegyver
állott rendelkezésére a középkori eszmény elleni
harcban. De vájjon mi volt leghatalmasabb érve
a szerzetesség megszüntetése érdekében ? Nem
az, amit barátai, Melanchton és Karlstadt, aján
lottak : hogy olyan fogadalmat, melynek meg
tartására az embernek nincsen ereje, nem kell
megtartani; hanem azt vizsgálta, hogy minő
indokból származik a szerzetesi fogadalom.
És miután megállapította, hogy abból a bűnös
igyekezetből származik, mely szerint az ember
önigazságával akar szert tenni Isten kegyelmére,
kimondotta, hogy az bűnös fogadalom és mint
ilyent semmi körülmények közt sem szabad
megtartani. íme ezzel az érvvel zúzta Luther
ízzé-porrá a középkori szentségideált!
(Folytatjuk.)
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ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. április 14-én :
H e ly

Deék-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Váci-út 61.
Abonyi-u. 21.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Lenke-út 56.

Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

fél 10

W olf Lajos
v. Kendeh-Kirchknopf G.
W olf Lajos
Bereczky Sándor
Kemény Lajos
Késmérszky Lajos
Broschkó G. A.
Hudák János
Majba Vilmos
Morhács Márton
Gáncs Aladár
Martony Elek
Rimár Jenő
Tuba András
Ruzsicska László
Monr Henrik
Szabó Aladár

n

6
10
11
4
5
9
11
10
fél 11
10
10
11
11
11
11

Budafokon és Budatélényen Petrovics Pál prédikál.
Április hó 21-én a Deák-téri templomban D. Raffay
Sándor, a fasori templomban Dr. Gaudy László, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál.

Sajtóvasárnap. Husvét utáni második
vasárnapon, tehát ez évben a mostani vasár
napon az egyházi felsőbbség rendelkezése sze
rint minden evangélikus templomban meg kell
emlékezni a sajtó jelentőségéről és az offertóriumot az evang. sajtó támogatására kell fordítani.
A speyeri évfordulón, az evangélikusok
400 esztendővel ezelőtt a speyeri birodalmi
gyűlésen történt ünnepélyes protestációjának
évfordulóján a magyarországi protestáns egy
házak jubileumi ünnepségeket tartanak. Azon
lelki összetartás kifejezésére, mely egyházainkat
négy század óta összefűzi, ugyanolyan módok
és keretek között lesznek az ünnepségek, mint
1917 ben a reformációnak négyszázados évfordu
lóján. Eszerint a protestáns egyházak ápr. 21-én
délelőtt templomaikban ünnepélyes istentisztele
tet tartanak. Ezután déli 12 órakor az új város
ház dísztermében közös jubileumi ünnepély
lesz, mely az „Erős várunk“-kal kezdődik.
Megnyitó ima után, melyet Geduly Henrik püs
pök mond, ünnepi beszédet tart a reformátusok
részéről Antal Géza püspök, az evangélikusok
részéről dr. Kovács Sándor egyetemi tanár.
Záróimát mond dr. Ravasz László püspök. A

1929. április 14

Deák-téri templom ünnepi istentiszteletét dr.
Raffay Sándor püspök végzi.
Dr. Pesthy Pál beigtatása. A bányakerü
let viági felügyelői méltóságába, mint annak
idején jelentettük, az egyházkerület nagy több
séggel dr. Pesthy Pál v. igazságügyminisztert
választotta meg. Beigtatására vonatkozólag most
megtörténtek az intézkedések s dr. Raffay
Sándor püspök a beigtatást május hó 15-re
tűzte ki, mely napra a rendkívüli egyházkerületi
közgyűlést összehívja.
Egyházközségünk évi rendes közgyűlését
április hó 7-én délben tartotta meg a Deák-téri
iskolák dísztermében. A megnyitó imádság után
Tolnay Kornél egyházközségi felügyelő mondott
bevezető beszédet, melyben arra mutatott, hogy
sok ellenség, kevés barát: ez a mi helyzetünk
jellemzője. Nem elég, hogy a törvényhozás meg
fosztotta egyházunkat régi jogától: megcsorbította
felsőházi képviseletünket — és ennek a sérelem
nek hangoztatását nem fogjuk abbahagyni mind
addig, amíg egyházunk megrövidítését nem orvo
solják —, de még az egyenlőség és viszonosság
követelményeit is figyelmen kívül hagyják igen
sok vonatkozásban. Nem szabad, hogy harag,
visszavonás szembeállítson bennünket, protestán
sokat egymással. Örömmel látjuk, hogy vannak
jelei az evangéliumhoz való hűségnek. Az adózó
egyháztagok száma az utolsó években itt, Buda
pesten megháromszorozódott és aki tudja, hogy
a pesti oldalon lakó mintegy harmincezer evan
gélikus lélek közül körülbelül tízezer adófizető
egyháztagot szereztünk, annak meg kell állapítania,
hogy elértük ezen a téren a maximumot. Ennek
a nagy eredménynek az elérése főleg Hitiig Lajos
egyházi gondnok évekig tartó, tervszerű munká
jának köszönhető,, melyért az elnök az egyházközség háláját és elismerését meleg szavakkal fe
jezte ki. Ezután Kemény Lajos igazgató-lelkész
terjesztette elő évi jelentését, mely az egyházi élet
minden részére kiterjedően hűséges képet adott
az elmúlt esztendőről. Az évi jelentést kötelességszerűen egész terjedelmében közölni fogjuk, hogy
minden egyháztagunk megismerhesse, Itt most
kiemeljük, hogy a múlt évi adományok végösszege
37 ezer pengő volt, továbbá, hogy a fasori evan
gélikus főgimnázium az országos középiskolai ta
nulmányi versenyen első helyre küzdötte fel ma
gát s ezt a vezető helyét már évek óta tartja.
Az egyházközség jótékony akciói Raffay Sándorné
dr.-né legfőbb vezetése alatt állanak. Raffay Sán
dor dr. püspököt főpapi és lelkészi jubileuma alkal
mából a közgyűlés meleg óvációban részesítette
Az évi jelentéssel kapcsolatosan Franciscy Béla a
kőbányai, Dr. Rásó Lajos az angyalföldi templom-
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építés érdekében szólalt fel s mindkét templomépítés további szorgalmazását sürgette. Raffay
Sándor dr. püspök javaslatára Kemény Lajos
igazgató-lelkésznek, fáradozásaiért köszönetét sza
vazott a közgyűlés, amely azután a zárszámadást
és költségvetést, mely kerekszámban 200.000 pen
gővel zárul, elfogadta, a hagyományokról és ala
pítványokról szóló jelentéseket tudomásul vette.
Sass Béla beadványainak a felsőbb hatóságokhoz
való felterjesztése után és az egyházközség kikül
dötteinek megválasztása után a közgyűlés az igaz
gató-lelkész imájával ért véget.
Eszperantó nyelvű istentisztelet. Az
eszperantó kongresszus alkalmából augusztus
havában Deák-téri templomunkban eszperantó
nyelvű istentiszteletet tervez a kongresszus
előkészítő bizottsága. Felkérjük azokat a hívein
ket, akik ez istentisztelet iránt érdeklődőknek,
hogy a Deák-téri magyar lelkészi hivatalhoz
címzett levelezőlapon részvételüket már most
jelezni szíveskedjenek.
Beliczay Béla emlékére A boldogult
nemes lelkületének jellemző vonása megnyilat
kozott egyik széplelkű rokonának jótékonyságá
gában, ki már többízben támogatta a Protestáns
Országos Árvaházat és ezúttal is 100 pengőt
küldött részére Beliczay Béla emlékére, követve
az ő példáját.
Hangverseny árváink javára. A protes
táns Orsz. Árvaegylet Pesthy Pál dr. völt 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. Zeneművészeti 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, Cselényi József, Hegyi Emánuel, gróf Hugonnay
Kálmán quartettje, Sándor Jenő dr. és az árvanáz énekkara Mendöl Ernő zenetanár ,vezeté
sével. Jegyekkel szolgál a Prot. Orsz. Árvaház
•II. Szegényház-tér 1.) és a lelkészi hivatalok,
-.elvárak földszinten 8, 5, 4, 3, 2 és betűsek 4
lengősek. Középerkélyen 4, 3, 2, 1‘50 pengősek.
. ialerkélyen 3, 2, 1'50, 1, — '50 pengősek.
-Tgonaülésen 2, 1, —'50 pengősek.
A budapesti ág. hitv. ev. gimnázium Dal» Zeneegyesülete 1929. évi április hó 20-án
szombaton) este pontosan 7 órakor az intézet
érmében (VII., Vilma királynő-út 17—21.)
felszerelésének kiegészítésére h a n g v e r s e n y t
ez. melyre evang. hittestvéreinke! tisztelettel
ívjuk. — Műsor: 1. a ) Kossuth induló,
'égi magyar tánc. Előadja a zenekar. 2.
■ányi: a ) C-dúr Rapszódia, b) Induló. Zonn előadja: Fehér György Vl/b o. t. 3. Kö- í-Halasy: A vén kuruc. Melodráma zene
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kar kísérettel. Szavalja: Jagyugy Pál VIII. o. t.
4. Magyar dalok. Enekli-a gyermekkar. 5. Hub a y : a ) Hullámzó balaton. b) Magyar népdal.
Hegedűn előadja: Glosios Tibor VIII. o. t.
Zongorán kíséri: Faragó László VIII. o. t.
6. Magyar népdalok. Énekli a vegyeskar. 7. Erkel-Bőhm : Bánk bán egyveleg. Előadja a zene
kar. 8. a) Liszt: V. Magyar rapszódia, b) Verdi—
Liszt: Rigoletto. Zongorán előadja: Faragó
György VJ/b o. t. 9. Csokonay dalok. Előadja
a férfikar. 10. Rákóczi induló. Előadja a zene
kar. A zenekari és énekkari számokat Oppel
Imre tanárelnök vezeti.
Árvagondozók, gyámok s gyermekbará
tokat értesítjük, hogy a Gyermektelepítő Szol
gálat nyilvántartásán több mint 210 gyermekkereső jelentette bé örökbefogadási szándékát.
Képviselve van köztük nem egy társadalmi
osztály és felekezet. Gyermektelepítő Szolgálat
arra kéri azokat, kiknek tudomásuk van 10 éves
és nagyobb árva, elhagyott és pusztuló gyer
mekekről: küldjenek az örökbe kínáltakról egyegy levelező lapon jelentést — Rákospalota,
Arany János-u. 49. — feltüntetve a gyermek
korát, vallását, ismertető jellemző adatait, tar
tózkodása címét stb. Száznál több gyermeket
sikerült ez úton, jó családokhoz gondozásra,
vagy örökbe adni. Vállvetett, közös igyekezet
tel, rövidesen még többről gondoskodhatunk.
A külföldi gyermek-akciók révén számos gyer
mek talált nevelőszülőket messze idegenben.
Igen jó, ha még többen találhatnak otthont.
A fasori ev. énekkar kérelme. Arra kér
jük templomlátogató hittestvéreinket, hogy a
fasori ev. énekkart támogatni szíveskedjenek;
elsősorban az által, hogy a zenei érzékkel
bírók, mint működő tagok az énekkarban sze
mélyesen részt vegyenek, mások pedig úgy,
hogy annak fenntartását, mint pártoló vagy
alapító tagok évi tagdíjjal előmozdítsák. Jelent
kezni lehet a tavaszi idényben minden szer
dán, április 17-én este 7—8 ig a heti gyakorló
órán a fasori ev. főgimnáziumban Oppel Imre
tanár úrnál. Táborunkba minden hittestvért
meghív s a támogatásokat az „Ev. Családi
Lap“-ban nyugtázza a fasori ev. énekkar.

X e fe le jts e e l e lő fiz e té s é t
b e k ü ld e n i!
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Az angyalföldi Luther-Szövetség ápr. 7.
tartott szeretetvendégségén Kazár Gizella és
Endey Ibolya szavalataikkal, Blum József
hegedűjátékával, Gulyás Jucika chorálénekével
gyönyörködtették a közönséget. Rimár Jenő a
finnekről tartott előadást és bibliamagyarázatot.
Feíülfizettek: Szemes Jánosné 1, Magyar Béla
2 P. Természetbeni adományokat adtak : Bikfalvy Miklósné, Dankházi Istvánná, Fekete
Jánosné, Friedrich Jakabné, Kazár Józsefné,
Kádor Lászlóné, Mészáros Józsefné, Perlaky
Istvánná, Rimár Jenő, Varga Tituszné, Végb
Emma, Zenovicz Karolin. Az estély tiszta
jövedelme 73‘35 pengővel gyarapította az angyal
földi templomalapot.
Bácskai hírek. A zombori missziói lelkészi állás 1918 óta betöltetlen volt és a lelkészi szolgálatot hosszú időn át a szabadkai
és cservenkai lelkész látta el. A bácsi egyház^
megyei elnökség a közgyűlés megbízásából az
állást most Lebherz Henrik szeghegyi s. lel
késszel töltötte be. — Az újvidéki német-magyar
egyház új lelkészét Hornau Frigyest március
10-én iktatta hivatalába ünnepi istentisztelet
keretében Hahn Jakab esperes. Az ünnepségen
dr. Popp Fülöp püspöki adminisztrátor és Kund
Vilmos bánáti esperes is résztvettek. A város
nevébén Lakics János polgármester, a görög
keleti egyház nevében Csirics Milán esperes,
a református egyház nevében Horváth Lajos
lelkész üdvözölte az új lelkészt. — Wagner
G. Adolf halála óta, 1926 május, a Bácskának
e legtekintélyesebb gyülekezetében elkeseredett
harc folyik a lelkészi állás betöltése körül. Az
első választást a legfőbb egyházi törvényszék
megsemmisítette. A választási harc második
fejezetéhez ért, amennyiben a március 3-án
tartott közgyűlésen az egyházközség az öt pá
lyázó közül a következőket jelölte : Hein Ferenc
cservenkai s. lelkész, Mack Péter verbászi ad
minisztrátor, Konrath Vilmos torzsai lelkész. Az
egyházmegyei elnökség a maga részéről negye
diknek Klaar Vilmos Ételi lelkészt jelölte. Is
merve a verbászi viszonyokat, nem nehéz meg
jósolni, hogy pótválasztásra is sor kerül.

Kaszás-cipők
D a m ja n ich -u tca 1$.

Mérték szerinti rendeléseket és javításokat vállalok. Fájós
és szenvedő lábakra különös gondot fordítok.
Dr. K iss Ernő egyetem es orvostudor. Rendel d. u.
2—4. IX. Lónyai-utca 25. fszt. 2. Szegényeknek ingyen.
T elefon: aut. 862-26.
Eladó egy alig használt szép fekete zsakett-öltöny
és egy fekete zakkó-öltöny. Cím megtudható a nyilvántartó
hivatalban, Deák-tér 4. I.
Jókarban lévő pianinót keresek megvételre. Értesí
tést kérek a IV., Deák-tér 4. I. 6. Ev. gazd. nyilvántartó
hivatalba.
Hűvösvölgyben erdőszélen külön bejáratú szoba
bútorozva, vagy bútor nélkül úriembernek azonnal kiadó.
2—4 közt aut. 624-71.
Rem etehegy alján 853D gyümölcsös 3 szobás,
verandás házzal telekárban ölenként P. 22'— tulajdonos
tól sürgősen eladó. 2—4 közt 624-71,
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