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A visszaesés veszedelme.
Lukács ev. XI. 24—26.

ettős igazság világít ki 
ennek az evangéliumi 
tanításnak a gondola
taiból. A z egyik komoly 
figyelmeztetés, a másik 
bátorító vígasztalás.

Böjt arra figyelmez
tet : lépj a megtérés út
jára. Van ilyen út, van 
mindenki számára. Ön
magádban is vannak jó 

tulajdonságok és jó erők, melyeket felhasznál
hatsz, de van segítőd is bőven, akik örömmel 
és jószándékkal állanak melléd. Szerető szívek 
kérik és várják tőled, hogy ne légy rosszabb, 
mint eddig voltál, hanem legyél jobb, többet 
szerető, többet boldogító. Mint láthatatlan dele
jes áram, úgy igyekszik egy hatalmas erő szí
vedet a szeretet, jóság, boldogság, igazság, — 
mondjuk egyszóval: a jó élet felé fordítani, 
hogy mindenkinek, — embernek és Istennek, 
egyesnek és közösségnek kedve teljék benned. 
Ám ehez nem elegendő egy elhatározás, egy 
szándék vagy éppen egy sóhajtás, ez csak nehéz 
küzdelem árán lehetséges. Olyan erők ellen 
kell küzdeni, melyek saját magunk természeté
ben, megszokásaiban, hajlamosságaiban gyö
kereznek s éppen ezért lelkűnkben állandóan 
lakoznak és parancsolgatnak. A  böjt arra hív 
fel minket, hogy kíséreljük meg ezeket az erő
ket megbőjtöltetni önmagunkban, ne engedel

meskedjünk nekik, lázadjunk fel ellenük jó- 
szándékkal úgy, ahogy ők ellenünk és jó fe l
tételeink ellen gonosz szándékkal gyakorta szok
tak lázadozni.

Lépj a megtérés útjára, indulj el azon, de 
óvakodj a visszaesés veszedelmétől, mert ha 
elhagyott téged valamely megbőjtöltetett és elé
gedetlenné lett gyarlóságod tisztátalan lelke, 
vissza ne essél újból a megtagadott hibába, 
sokkal rosszabbúl lészen akkor dolgod. Minden 
apró győzelmed után olyan kicsinyek és alá
zatosak lesznek ezek a bűnök, úgy könyörög
nek csak egy kicsiny helyért, egy kis enged
ményért és megtűrésért a telkedben, de ha egy 
idő múlva újból engedtél nekik, milyen gőgö
sek, hatalmasok és parancsolok lesznek újra. 
Pontosan úgy történik, amint Üdvözítőnk mon
dotta: maguk mellé vesznek hét más bűnöket 
s annak az embernek még rosszabbúl leszen 
dolga, mint azelőtt.

Van tehát vígasztalás is ebben az evan
géliumi figyelmeztetésben s ez az, hogy nin
csen olyan bűnös, elhagyott, embertelen vagy 
istentelen ember, aki rá ne léphetne megtérése 
útjára megjavulásának reménységével. De ott 
van a figyelmeztetés: a megjavulási szándék
ból ne csináljon senki próbajátékot. Egy-egy 
emberi léleknek kisöpört és felékesített hajléka 
sokkal nagyobb és szentebb az Üdvözítő előtt, 
semhogy azzal könnyelmüsködni lehetne
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Egy ségfes protestantizmus.*)
Legyen szabad megkockáztatnom azt az 

állítást, vagy helyesebben azt a reményt, 
hogy nemcsak minden igaz protestáns, de min
den igaz keresztyén örömmel üdvözli a protes
tantizmus újjászületése, átszerveződése s egy
ségesítése érdekében megindult törekvéseket. 
Nem azért, hogy megalakuljon és kifejlődjék 
egy hatalmas protestáns egyház, mely uralkod
nék a lelkeken és elhatározó befolyást tudna 
gyakorolni úgy az egyesek, mint egész nem
zetek es államok életfolyamára. Egyedül azért, 
hogy a különböző protestáns irányzatokban 
élő lelki erő összeforrva, hatásosabb tevékeny
séget fejthessen ki az emberi világban az 
anyagiak imádása folytán megbomlott lelki 
egyensúly helyreállításán. Mert nem a hívők 
összesége van az egyházért, hanem az egyház 
hivatása szolgálni az ember vallási s erkölcsi 
igényeinek.

Nem az egyház érdeke, vagy nemcsak az 
egyháznak érdeke, hanem az ember erkölcsi 
világának érdeke ez az egyesülés. Nem kívá
natos, hanem égetően szükséges. Annálfogva 
első kötelesség elhárítani az egyesülési törek
vések útjából minden akadályt, mely annak 
létre jövetelét elodázhatná vagy épen meghiú
síthatná.

Aligha csalódom, hogy az eddigi egyesü
lési törekvések azért jutottak zátonyra, mivel 
az egyes egyházak egyéniségét meghatározó 
hitcikkek össze egyeztetése nem sikerült. Ez 
pedig igen természetes. A z ember viszonya a 
végetlenséghez a hit kohójában születik s ala
kul meg. (Zsid. 11, 1) A  hit világában pedig 
az ember föltétlenül szabad és nincs alávetve 
semmiféle földi hatalom kényszerítésének. Lelki
ismeretével az ember független minden világi 
uralomtól és egyedül a szerető mennyei Atyá
nak felelős. Aki pedig abban a viszonyban, 
ahogyan ő azt egyéni lelkülete s neveltetése 
folytán megalkotta, megtalálja búban és öröm
ben, szerencsés és szerencsétlen körülmények 
közt lelke nyugalmát és állandó egyensúlyát, 
az • bizonyára nem hajlandó elcserélni az ő 
viszonyát az Istenséghez más módon alakult 
viszonnyal-

Nem lehetséges tehát, hogy az egyházak 
a hitcikkek összeegyeztetése alapján egyesül
jenek, amint hogy ez Luthernek és Zwinglinek 
sem sikerült. Van azonban szent könyvünknek 
egy törvénye, mplyet Jézus Urunk (Máté 22: 
37— 39.) legfőbb törvénynek nevez és amely 
ennélfogva azonos lelkületeí nevel minden 
nemű, korú, rangú s fajú egyénben, aki annak 
gyermeki odaadással és férfias hűséggel enge
delmeskedik.

Ez a törvény lehet, sőt egyedül ez lehet 
alapja a melegen óhajtott egyesülésnek. Azt

*) Vonatkozások az E. Cs. L. ez idei 6. számában 
„A  pápai állam és a protestantizmus" cim alatt megjelent 
cikkre.

az álláspontot jelöli ki ez a törvény, ahol baráti 
frigyre lépünk, szilárd szövetséget kötünk min
denkivel, akinek gondolkodása, érzelemvilága, 
cselekedetei, egész mindennapi élete rendíthet- 
len hűséget tanúsít a legfőbb törvény iránt; 
aki semmi más hatalomtól, egyedül a csalha
tatlan és megvesztegethetlen mennyei Atya 
ingyen kegyelmétől várja s bizodalommal várja 
a bűnbocsánatot és megieazulást. Kezet fogunk 
mindenkivel, aki Jézus Urunk intését: „Amint 
akarjátok, hogy az emberek veletek cseleked
jenek, ti is azonképen cselekedjetek azokkal" 
sem jó, sem balsorsban, sem a hatalom pol
cán, sem a nyomor szalmakunyhója alatt soha 
nem téveszti el szeme elől. Azt pedig nem 
mérlegeljük, hogy ez az evangélium szellemé
ben élő felebarátunk, hol, mikor, mi módon, 
mely eszközökkel gyújt áldozati tüzet az Isten 
oltárán.

A z ily alapon létre jött szövetkezés szi
lárd egységbe tömöríti az erőket és oly hata
lommá növekedik, mely a diadal biztos remé
nyével veheti föl a harcot, úgy az álkeresztyén- 
ség önző lovagjaival, mint a keresztyénség 
titáni kevélységű ellenségeivel. Ez az egység 
oly közszellemet teremt, mely kielégíti, meg
nyugtatja az egyént, helyreállítja a társadalom 
félre billent egyensúlyát és így megalapítja a 
földön a népeket boldogító Isten országát.

Sass János.

K rón ika.
Nemrégiben folyt le úgy Budapesten, mint 

a vidéki nagyobb katholikus centrumokban a 
pápai jubileumi ünnepség. Hallottunk nagyszerű 
beszédeket, fényes elmefuttatásokat s annyi 
dicséretet zengtek a pápai trónus elé, mint 
amennyit az ő felfogásuk szerint bizonyosan 
megérdemel. Ezt az ünnepélyes megemlékezést 
nem lehet a hazafiság rovására írni. Szabad 
magyar embernek, kiváló idegen nemzetiségű 
férfiak előtt hódolattal leborulni, de félő a foly
tatás. Következik majd a politika, visszavon
hatatlanul a külföld lesz a magyarság ideálja 
s fontos belföldi, egészen magyar vonatkozású 
ideológiánk kiépítése helyett krízis elé kerül 
nemzeti érzésünk. Nemzeti újjászületés, neo- 
nacionalizmus a nemzet és a kormány óhaj
tása és programmja s a megvalósulás azon 
fordul meg, hogy mindenki összefog e ilyen 
nagyfontosságú kérdésekben.

*  *  *

Budapest polgármestere egy másik jubi
leumi ünnepségen büszkén vallotta magát római 
katholikusnak s nagy szerepet szón a magyar
ság életében egyházának. Ennél a gondolatnál 
rengeteget jelent a stilizálás és a belső érzések 
megrögzítése. Tény azonban az, hogy filozófiai- 
etikai szempontból a hasonló bizonyságtételnek 
akkor van különös jelentősége és értéke, ha 
egy kisebbségben levő egyház mellett szól a 
bizonyságtétel.
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A  SoliDeo Glória februáii gyűlésén a deb
receni püspök az új történelemírásról mondta 
el súlyos, komoly s általunk is aláírható véle
ményét. Erre impulzust a Szegfű : Bethlen Gábor 
c. most megjelent könyve adott. A  Protestáns 
Szemle februári számában ismerteti e művet s 
oly tökéletes, forrásszerű bírálatban mutatja be 
annak hibáit, ellenünk irányuló tendenciáit, 
hogy nem értjük a keresztény (!) sajtó felzúdu
lását a debreceni püspök ellen. Hiszen igazat 
mondott, őszintén beszélt s a protestántizmus 
lelkiismerete szólalt meg benne.

*  *  *

A z evangélikus egyházi lapok száma ismét 
eggyel szaporodott. Értékes, jó lap. (Emmaus 
felé). Ezt is vidéken írják s bizonyosan nagy 
lelkesedéssel küzdenek a fennmaradás s tovább 
fejlődés érdekében. Egyházi lapjaink száma 
immáron tíz (10). A  félmilliónyi lu'heranizmus- 
ból ilyen újságot olvas 2—3000 ember, nem 
számítva a mi lapunkat, mely 10.000 ember 
kezébe kerül. Mi lenne akkor, ha valami barát
ságos meghívóra összegyűlne meghitt beszél
getésre a tíz szerkesztőség. Tárgyalásáról még 
kommünikét sem adna ki, hanem a beszélge
tések nagyszerű eredményeként megjelentetne 
egy régen várt nagyszerűen szerkesztett, min
denkinek szóló evangélikus lapot — a sok

Mire kötelez a rádió-istentisztelet? Köte
lezi-e a lelkészt arra, hogy figyelemmel legyen 
az egyházi év ünnepeire? Reminiscere Vasár
napján, a böjt közepén egy egészséges mon
datot sem hallottunk a rádiós ev. lelkésztől, 
sem a passzióról, sem a kereszt felé vezető 
útról, sem a mi értünk önmagát feláldozó 
Krisztusról Amit hallottunk nem volt böjti be
stéé z 'ajtón hányán tették le aznap bosszan
kodva hallgató kagylóikat ? G. L.
■" 1 1 ■1 ■ 1 — —— 1 » t.t!,iv.'i'! iiVi'.iin.t.'iiímviií.i'.iiiiiiiiWtttlIlltilliiíi'.

O lvasó in k  f igy e lm ébe .
■ r_é:en olvasóink kiadóhivatalunk külön 

e f o ; r;ák kézhez, melyben az a kérés fog-
- -.ogv a levélhez csatolt postabefizetési’

Egyházunk az egész országban páratlan 
iUaoÉfcfiuséggel tartja fenn lapunkat s küldi 
aol pontosan hétről-hétre minden adófizető egy- 
rJafagaak. hogy az egyházi élet minden ese- 
~é*r. é r :. értesítse.

E ^rh iion k  joggal kérheti tehát, 
hot' hírei méltányolják áldozatkészségét
és e z  ezek segítségére Isten országénak építé
se r-ez z  kis lap immár ötödik évfolyamába 

 ̂ e -? a kezdet nehézségein túl mindjobban 
rsz: ze .a olvasóinak szeretetét és bizalmát 

s jelez : sere egyházunk életében mind nagyobb. 
Támogassuk tehát jó szívvel! Küldje be min
denki az évi előfizetés 4 pengő összegét, — 
küldjenek a tehetősek adományt is, hogy a 
szegényeknek és betegeknek ingyen küldhessük 
ez évben is,

Az Orsz. Tem etkezési és Ön- 
segfélyező Egyesület a laku ló  

közgyűlése.
Hírt adtunk már lapunkban arról, hogy egy 

olyan temetkezési és önsegélyező egyesüld megszer
vezése készül, mely a középosztály és a kész 
fizetésből élők anyagi helyzetének mindenben 
megfelel s így alkalmat nyújt mindenkinek, hogy 
ez egyesületbe belépve, magán és családján segít
hessen.

A tagdíjak 25 évre felosztva (tehát nem egy 
egész életen át fizetendők) évenkint 24 pengő, 
melyet tetszés szerinti havi részletekben törleszthet. 
Ennek elteltével a tagok fizetési kötelezettsége, 
a szerzett jogaiknak fenntartása mellett megszűnik.

Temetkezési segély már az első évben ese
dékes és pedig: 6 havi tagság után, ha az illető 
elhalálozik, annak törvényes örököse kap 100 P.-t, 
Az 1— 5 tagsági évben elhalt után 400 P.-t. Az 
5— 10 tagsági évben elhalt után 600 P.-t. A 10— 
15 tagsági évben elhalt után 800 P.-t, míg a 15 
tagsági évek után elhaltak hátramaradottjainak 
1000 P.-t fizet ki az egyesület.

A rendes tagdíjakon felül minden egyes tag 
még 1 P.-t, az egyszersmindenkorra szóló beha
tásra, 1 P.-t pedig a tagság tartalma alatt, egy 
létesítendő segély alapba tartozik befizetni. Ezen 
segélyalapnak célja az, hogy abból a reászoruló 
tagokat időnkint ingyen segélyben s ennek egy 
részéből a tagok jóltanuló gyermekeit évenkint 
ösztöndíjszerű segélyben részesítse.

Minden tag jogosult a befizetett tőkéjéből, 
annak 60 % -ka erejéig bármikor kölcsönt igényelni, 
minden biztosíték nélkül, így minden tagnak, egy 
élethossziglani folyószámla hitel áll rendelkezésére.

Ezen egyesületben minden 15 életévét betöl
tött, de az 55 életévét még túl nem haladt korú 
egészséges nő vagy férfi beléphet.

A gyermekek már 1 éves koruktól vétetnek 
fel. Utánuk 20 éven át évi 20 P. fizetendő s ha 
a 20 tagsági évét elérte, akkor az egyesület azon
nal 600 P.-t fizet ki a kezeihez. Abban az eset
ben, ha a gyermek a 20 tagsági évének letelte 
előtt elhaláloznék, akkor annak szülei a befizetett 
tőkét kapják vissza kamatmentesen.

Az egyesület célja, ha gazdasági helyzete 
megfogja engedni, a tagok részére klimatikus 
üdülőt és ennek kebelében pedig egy aggkori ott
hont létesíteni, hová a magukra maradt és ön
magukról már gondoskodni képtelen tagokat 
kívánságukra befogadja, csekély ellátási díj elle
nében élelmezi, betegségük esetén ápoltatja s ha 
elhaláloznak eltemetteti.

Ezek figyelembe vétele mellett felkérem a 
hittestvéreket, hogy aki a maga nemében egyedül
álló ezen egyesület tagja óhajt lenni, az belépési 
szándékát alulírttal mielőbb közölni szíveskedjen.

Minden az egyesületet érdeklő ügy, ezen 
lap útján fog közöltetni. Bővebb felvilágosítással 
válaszbélyeg ellenében bárkinek szolgálok. Végül, 
van szerencsém a már jelentkezetteknek tudomá
sára hozni, hogy ezen felhívásunk üdvös és szűk-
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séges voltát oly tömegesen ismerték fel és jelen
tették be csatlakozásukat, hogy abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy alakuló közgyűlésünket, 
1929 évi március hó 10-én d. e. 10 órakor, 
Budapesten VII., Nagydiófa-utca 3. sz. a. kér. 
kaszinó helyiségében megfogjuk tartani, melyre 
az érdeklődőket és tagjainkat ezennel tisztelettel 
meghívjuk.

Budapest, 1929. év február hó 10.
Kovács András igazgató. VIII., Teleki-tér 3.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. március 3 án:

H e l y
Óra

d é l e l ő t t
d é lu t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) 11 D. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar) 6 v. Kendeh-Kirchknopf G.
Fasor (ifjúsági) 10 Bereczky Sándor
Fasor 11 • Kemény Lajos
Fasor 4 Késmérszky Lajos
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rékóczi-út 57. 10 MorhéCs Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Késmárszky Lajos
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Abonyi-u. 21. 11 Veress Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Hüttl Ármin
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
Március hó 10-én a Deák-téri templomban vitéz 

Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Gaudy 
László, a Simor-u. templomban Majba Vilmos prédikál.

Urvacsora-osztás. Böjt vasárnapjain tem
plomainkban a délelőtti istentisztelet végeztével 
úrvacsoraosztás.

D. Raffay Sándor püspök úr külföldi tar
tózkodásából hazaérkezett és hivatalának ve 
zetését átvette.

Böjti esték. A  Deák-téri Luther-szövetség 
ez évi „Életkérdésekkel Krisztus keresztje alatt“
c. előadás-sorozatában febr. 22-én, pénteken
d. u. 6 órakor: „Keresztyénség és család*' címen 
vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv tartott 
előadást zsúfolt teremben. — Március 1-én 
d. u. 6 órakor Dr. Molnár Gyula táblabíró tart 
előadást: „Keresztyénség és állam** címen. — 
Március 8-án Dr. Kovács Sándor tart előadást; 
„Keresztyénség és tudomány** címen.

A  fasori Luther-szövetség és nőegylet böjti 
előadás-sorozata „A  keresztyénség krízise és 
diadala" címmel márc. 6-án, szerdán d. u. 6 
órakor folytatódik a fasori templomban. A  má-

sodik előadást Gaudy László hitokt. igazgató 
tartja: „A  vallásosság krízise" címen.

Angyalföldön a VI. kér. Váci-út 61. sz. 
elemi leányiskola tornatermében minden szer
dán este 7 órakor előadást tart Rimár Jenő. A 
Luther-szövetség mindenkit szeretettel hív ez 
előadásokra.

A  III. kerületi (óbudai) egyházközség 111., 
Zichy-u. 7. sz. alatti imateremben az Úr Jézus 
„Elvégeztetett!" szaváról tart előadás-sorozatot. 
Márc. 9 én dr. Hilscher Zoltán tanár tart elő
adást. Kezdete este 7 órakor.

A  „Fébé“ ev. diakonissza nőegylet „Mi 
történt a kereszten ?“ c. böjti előadás-sorozata 
az Üllői-út 24. sz. alatti imateremben folyik le. 
Márc. 3 án az előadás-sorozat harmadik ponija 
következik, amely most a főkérdést a Lator 
szempontjából tárgyalja. Kezdete d. u. 5 óra
kor. Kísérő műsor is van ezeken az evangéli- 
záló összejöveteleken.

Kérjük híveinket, hogy ezeket a böjti elő
adásokat keressék és látogassák szívesen és 
lelki áldással.

Halálozás, iglói  Dr. S z o n t a g h  Tamás 
egyháztanácsosunkat, a Társadalmi Egyesületek Szö
vetségének országos elnökét, súlyos veszteséggel 
látogatta meg az Űr: neje, született farádi Veress 
Janka hetvenötéves korában, házasságának 45-ik 
évében elhúnyt. Temetése febr. 28-án volt, a vigasz
taló gyászbeszédet Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv 
kerületi lelkész mondotta.

Kosáry Emil ny. Ksod. főfelügyelő, Buttykay 
Ákosné Kosáry Emmy édes atyja 81 éves korá
ban, házasságának 53-ik évében elhúnyt. Kemény 
Lajos igazgató-lelkész bensőséges gyászbeszéd
del búcsúztatta szeretteitől.

A  Gyarmat-utcai imaházban a múlt 
vasárnapon, február 24-én, a hívek megemlé
keztek arról a napról, amelyen ezelőtt öt évvel 
a kápolnát felavatták. A  szent beszéd után el
énekelték a magyar és a noivég hymnust. így 
hálálták meg a felavatás emlékét.
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Ifjúsági szellemi verseny és szeretet- 
vendégség volt febr. 24-én, d. u. 3 órától 6 
óráig a X. Simor-u. evang. templomban. A Luther- 
szövetség két alelnöknője Dr. Filó Jánosné és 
Okolicsányi Ilona úrnők sok szeretetet és elisme
rést kaptak és érdemeltek a kedves és lélekemelő 
ifjúsági ünnepért. A versenyben szavalataikkal részt 
vettek: Hegyi Ilona, Kerner Edith, Kis Mária, 
Körössy Viola, Huszár Mária, Kugler Margit, Por
koláb Géz- Hegedű játékával Krayer-Krausz Erich. 
Az összes fellépett növendékek elismerést és dicsé
retet arattak. Utána következett a tanácsteremben 
a szeretetvendégség, mely alkalommal 122 gyer
mek kapott bőségesen teát, vajas-kenyeret szalámi 
szelettel, kekszet és kompótot. Isten áldása a 
jószívű adakozókon.

A z  Angyalföldi Luther-szövetség szoká
sos havi szerefetvendégségét március 3-án, 
d. u. Y26 órakor tartja meg a VI., Vóci-út 61. 
sz. iskola tornatermében. Ugyanitt a böjtben 
minden szerdán este 7 órakor tart előadást 
Rimár Jenő. A  híveket szeretettel kérjük ez 
összejövetelek látogatására.

„Szomorú statisztika" jelent meg legutóbb 
evang. lapjainkban. Ennek magyarázására, de 
némi vigasztalásul is közöljük evang. fő- és 
középiskoláink elhelyezését: A  bányakerületben 
fiú-középiskola van Aszódon, Békéscsabán, 
Budapesten és Szarvason, leánykollégium Buda
pesten, tanítónőképző (egyetlen ev.) Szarvason, 
polgári leányiskola Aszódon és Budapesten 
(utóbbi alakul kollégiummá); bennlakás van 
a két leányiskolánál (Aszód, Bpest) és a buda
pesti fiúgimn. mellett (a kollégium s a gimn. 
internátusa Trianon óta létesültek) s Szarvason 
a tanítónőképzőben. A  dunántúli kerületben 
Bonyhádon és Sopronban fiú-, Kőszegen leány
középiskola, Sopronban tanítóképző van, utóbbi 
kettő s Bonyhád bennlakással; s ne feledjük, 
hogy teológiai fakultásunk is van a pécsi egye
temmel kapcsolatban Sopronban, ami nem kis 
vívmány. A  tiszai kerület fenntartja Miskolcon 
az egyetlen evang. jogakadémiát s ugyanott a 
bennlakásos tanítóképzőt s fenntartanak a nyír
egyháziak fiú- és leányközépiskolát. — Tehát 
végeredményben van egy teológiai fakultásunk, 
egy ;ogakadémiánk, két tanító-, egy tanítónő- 
.-.rizönk, hét fiú- és három leányközépiskolánk, 
ké: pc'gári leányiskolánk: ezekből Trianon óta 
létesült a fakultás, egy leánykollégium, két inter
né: us Pesten, bővült a kőszegi és szarvasi leány- 
intéze' 5 épül a miskolci képző-, soproni teológus- 
otthor, ennyit úgy hirtelen! Ha a haladás leg
alá:::: ;. en lesz, az elvesztettek pótlása révén 
a ’hoz hasonlóan jelentékeny fényezője 
marad evang. egyházunk-, nemzeti kultúránk
nak, ehhez az állam támogatását várjuk 1

Szülői értekezlet. Március hó 4-én d. u. 
Va6 órakor az Ev. Leánykollégium Veres Pálné- 
utcai dísztermében szülői értekezlet lesz, melyen 
a szülők részéről dr. Imre Sándor ny. állam
titkár egyet. tanár: „Jó tanulók, rassz tanulók"

címen tart előadást. A  tanári karból Ruttkay- 
Miklián Gyula vallástanár fog beszélni a „Ta 
vaszi tanulmányi kirándulás" kérdéséről.

Templomvásárlás. A  szentendrei Péter 
Pál görögkeleti templomot valósággal elhagyták 
hívei. A  háború befejeztével többszáz szerb 
család vándorolt ki Szentendréről Jugoszláviába 
és mert templomukat nem vihették magukkal, 
egyszerűen bezárták, leszerelték és sorsára 
hagyták. Azóta ijesztő eihagyatottságban, kopott, 
máló vakolattal, repedt falakkal, betört abla
kokkal várja, hogy új gazdája akadjon. A  tem
plomra már többféle érdekeltség alkudob, de a 
vásárból sohasem lett semmi, mert az ajánlat
tevők nem tudták, -hogy mit kezdjenek vele. 
Most a szentendrei evangélikus egyház tett 
vételi ajánlatot, a harmincezer pengőt azonban, 
amit kérnek érte, sokalja. A z evangélikus egy
ház vezetősége szerint a templomvásárlás csak 
abban az esetben jöhet létre, ha a templom 
mostani birtokosai tetemes árengedményre 
lesznek kaphatók. Ezidőszerint az egykor arany
nyal díszes templom ócskavasak és egyéb 
lim-lomok raktára. Rozsdás vasak hevernek a 
templom hajójában, a szentélyben pedig bicikli
kerekek szecskavágók és rozsdamarta gépal
katrészek éktelenkednek. A  Jugoszláviába ván
dorolt hívők még a harangokat is magukkal 
vitték.

Felvidéki magyar evangélikusok tiltako
zása. A felvidéki magyarajkú evangélikusok, a 
speyeri birodalmi gyűlés közeljövőben tartandó 
négyszázéves jubileumán tiltakozni szándékoznak 
azon erőszakos eljárással szemben, amely szerint 
bár egyes tényezők a magyar egyházmegye fel
állításának elvi jogosultságát elismerik, az eszme 
valóraváltását mégis akadályozzák. A kormány 
eljárása mindenesetre különös, úgymond a fel
vidéki hírforrás: a mindössze nyolcezer szlovák 
kálvinista külön egyházmegyét tudott kapni, ugyan
akkor pedig harmincezer magyar evangélikusnak 
magyar egyházmegyében való elhelyezkedését Prága 
minden eszközzel meggátolja.

Meghamisított bibliával terjesztik a kom
munizmust a szovjetügynökök Kínában. Sang
hajban a kínai lakosság körében oroszországi 
ügynökök kommunista propaganda célra, hami
sított bibliával propagandát fejtenek ki. A  bib
liában a próféták és apostolok szájába kom
munista lázító-beszédeket adnak. Újabban több 
kommunista ügynököt tartóztattak le, akik ily 
módon akartak forradalmi röpiratokat terjeszteni.

A  Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés: Thomka László Imre, Mészáros 
Margit, Zdráhal Hedvig, Zdráhal Pál, Gyomoréi 
Erzsébet, Précsényi Ibolyka Etelka, Borbély 
Ferenc, Kirsner Sarolta Jolán, Celling Mária 
Magdolna Márta, Sáli Margit Teréz, Heller 
Emma, Hogyina László, Bálint Ilma Erzsébet, 
Lányi Mária, Gamauf Mária, Gamauf Vilma. 
Esketés: Dr. Stokker József László rk.— Jeszen
szky Irén Júlia Paula ev., Dr. Harmaky Simán
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Béla ref.— nagyrév! Mayerffy Pálma Mária Ka
talin ev., Stobbe Ferenc ev.— Stern Kamilla ev., 
Semler József rk.— Bayer Mária ev. Temetés: 
Maurer Jolán 3 év, özv. Kiefner Albertné sz. 
Schalmann Matild 61 év, Antal Jenő 272 év, 
Kiss József 41 év, Vörsönics István 24 év, Mün- 
nich Károly 46 év, Juhász Elek 72 év, Szűcs 
János 53 év, özv. Teltsch Izaiasné sz. Zoller 
Anna 74 év, Mester Márton 62 év, Németh 
József 27 év. Adományok: Szegényeknek N. N. 
5, özv. Sklensky Ferencné 20, N. N. 10, N. N. 2, 
N. N. 10, N. N. 20, három tisztviselőnő 14 P. 
A  kisvárdai missziói célra özv. Sedlmayer Já- 
nosné 10 P.

Elment az asszony . . .  a címe Szeder
kényi Anna legújabb regényének, amelyet kizá
rólag a Háztartás Magyar Asszonyok Közlönye 
közöl. A  regény egy féltékeny asszonynak ne
héz vívódásait írja meg. Szederkényi Anna is
mert népszerű, kijegecesedett stílusában. Ugyan
csak megkezdte a Háztartás a „.lóreménység 
hajója" című külföldi regény közlését is. A 
30 év óta fennálló egyetlen magyar háziasszony
lap hozza a legújabb divatot, kézimunkát, 
novellákat, a legjobb konyharecepteket; — gra
fológia rovatában pedig díjmentesen állapítja 
meg az írásban rejlő képességeket és ad taná
csot az egyetlen magyar psichografologus annak, 
aki írását, életkor, nem és jelige megjelölésé
vel beküldi a lapnak. „Háztartás", Budapest, 
IV., Városház-utca 16. szám. Mutatványszámot 
ingyen küldünk f~

Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egv- 
házíagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-kőrút 27. szóm.

Kezdő irodistanői, pénztárosnői vagy bármilyen 
elfoglaltságot keres teljesen árva evangélikus leány. Cim : 
IV., Deák-tér 4. 1. Gazdasági hivatal.

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

Pusztára (Pesthez közel) jól főző mindenes 40 
évesig felvétetik. Jelentkezni azonnal 1 C ím : Dr. Pajor, 
IX., Lónyai-utca 28. III. 16.

Keresek mielőbbi belépésre egy 15— 16 éves kis 
leányt, aki a háztartási, munkákban segítségemre volna. 
Amennyiben szülei úgy kívánják, úgy délután 4-kor már 
haza is mehet, — ellenkező esetben természetesen nálam 
marad. Jelentkezni lehet délután 3—4-ig V I I , Csengery-u. 
10. szóm II. lépcső I. em. 12. szám alatt.

Lelkészek, tanárok figyelmébe! 1. Dr. Luther Már
ton művei 4 kötet, kötve. 2. Luthers Leben 2 kötet, eredeti 
kötésben 3. Martin Luther sein Leben und seine schriften 
2 kötet, eredeti. 4. A  magyarhoni prot. egyház története 
egy kötet, eredeti kötés. Mind hibátlan, tiszta példányok, 
olcsón eladók. Bővebbet: IV., Deák-tér 4. I. em. Gazda
sági hivatal.

Fehérnemű készítést vagy javítást keres és vállal 
nagy ínségben lévő hittestvérünk. Polónyi Sámuelné, V I , 
Frangepán u. 40. fsz. 8. Levelezőlapra jön.

Idősebb, szerény igényű, jobb napokat látott nő 
nagyobb háztartás vezetésére, főzőnőnek is, vidékre is 
vállalkozik, Címe : Drabik Ilona, Nap-u. 4. I. 12,
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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