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Tavaszi ének.
(98. Zsoltár.)

zt a zsoltárt bizonnyal ta
vasszal irta a zsoltárköltő.
Talán olyankor, mikor
mint ebben az évben is,
nehezen és lassan indult
meg az új élet a nagy
természetben s mikor vég
re virágba borította az
erdőket és a dombokat, egyszerre eltelt
a szive örömmel és gyönyörködéssel.
Megértjük, ha az emberi s z í v meg
próbáltatásainak kétségei között, szenve
dései, betegségei, veszteségei fájdalmas
napjaiban odakényszerül Isten elé, meg
értjük, ha lelkiismereté fáradhatatlan
szavában ezt az Ítéletet hallja kicsen
dülni : , , Megérdemelted, megérdemelted " ,
— de nem tudjuk megérteni, hogy egyegy szépséges tavaszon nem lesz sok
sok ember áhitatos szivű, háladatos
lelkű, sokkal-sokkal jobban hívő em 
berré ! Mi érdem lehet abban, ha csa
pások és fájdalmak alatt térdreesett
emberek Isten felé fordulnak, ha élet
változást remélők sietve keresik az el

felejtett imádság szavait, — bizony sok
kal nagyobb érdem lehet az, ha minden
ok és kényszerítés nélkül a tiszta öröm,
az önzetlen gyönyörködés pillanatában
jutunk el hálálkodó szívvel egészen Isten
nagyságának és jóságának felismeréséig.
A z ilyen öröm valósággal felülemel
minket e földi élet nehéz kérdésein.
Kitágul a láthatár és a tavasz minden
bűbája elömlik az egész élet felett. Szi
vünk, életünk és halhatatlanságunk felett
az isteni szeretet örök kegyelmének napja
ragyog fényesen és forrón; lelkünk azt
súgja, amit ez a zsoltár énekel: „Csoda
dolgokat cselekedett az Ur!“ . . .
Gyermeki szeretetnek, zavarhatatlan
bizodalomnak, nyugodalmas szent hit
nek, örömtől fénylő háládatosságnak
új énekét énekeljétek, emberi sziv ek !
Tavasz, új élet, feltámadás, örökélet új
énekét dobogjátok ! Emberekről a szere
tetnek testvéri, magunk életéről az örökké
valóságnak kételkedés nélküli tavaszi
éneke szálljon ,,Cantate-vasárnapon‘ ‘ az
Ur felé . . .
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A z eg y h á z belső élete.
(Az évi jelentés ötödik, befejező része.)

Áttérve a személyi változásokra, fájdalommal
jelentjük egyháztanácsosaink sorából dr. Havass
Rezső és dr. Thébusz Béla elhalálozását. Előbbi
hosszú időn keresztül volt egyháztanácsunk buzgó
és tevékeny tagja, utóbbit múlt évi tisztújításunk
hívta meg egyháztanácsosaink közé, de szorgalmas
templomlátogatóink és áldozatkész adakozóink
sorában régóta az elsők között ismertük őt. Mind
kettőjük emlékezetét hálásan őrizzük meg.
Viszont örömmel jelentjük, hogy egyházunk
40 év óta érdemes főpénztárosát, Bendl Henriket,
a kormányzó úr kormánytanácsosi címmel tüntette
ki, mely megérdemelt kitüntetést örömmel és jó 
kívánságokkal veszünk tudomásul. Jelentjük to
vábbá, hogy a Deák-téri lelkészköri presb. rendes
tagjai közé Halász István és dr. Jeszenszky Sándor
hivattak be. Vallástanáraink közé meghívtuk Wiczián
Dezsőt. Kimer Gusztáv segédlelkész Békéscsabára
távozott, helyét W olf Lajos foglalta el, ki ez idő
szerint tanulmányi szabadságon van Svédország
ban. Az ő helyén Sólyom Jenő munkálkodik. A
Deák-téri magyar egyházfi munkáját ez idő szerint
Sztano Géza német egyházfi tölti be.
Egyházunk népmozgalmi adatait a követke
zőkben soroljuk fe l:
K e r e s z t e l é s volt a Deák-téren 340, a fa
sorban 132, a X. kerületben 37, összesen 509,
még pedig 270 fiú és 239 leány, törvénytelen
közülük 50.
D s k e t é s volt a Deák-téren 131, a fasorban
114, a X. kerületben 25, összesen 270, ezek közül
evangélikusok között köttetett 47, protestánsok
között 30, vegyes házasság volt 193. Reverzálist
adott egyházunk javára a Deák-téren 34, a fasor
ban 43, a X. kerületben 3, összesen 80.
T e m e t é s volt a Deák-téri lelkészi körben
293, a fasoriban 175, a X. kerületben 51, össze
sen 519, még pedig 262 férfi, 257 nő. Közülük
81 elhunyt vidéki lakos volt.
K o n ü r m á l t a t o t t a Deák-téren 154, a fa
sorban 193, a X. kerületben 39, összesen 386.
B e í é r é s volt a Deák-téren 45, a fasorban
35, a X. kerületben 4, összesen 84, még pedig 40
a róm. kath., 31 az izr. vallásról, a többi eloszlott.
K i t é r é s volt a Deák-téren 24, a fasorban
12, a X. kerületben 1, összesen 37, még pedig
róm. kath. lett 23, visszatért izraelitának 9, a többi
eloszlott.
Ű r v a c s o r á t v e t t e k a Deák-téri templom
ban 5642, a fasoriban 3707, a X. kerületben 1671,
összesen 11,020.
Midőn mindezeknek, az adatoknak felsorolá
sával egyházközségünk múlt évi életének képét
megrajzoltuk, a jövő legközelebbi feladatait is meg
kell jelölnünk. Úgy érezzük, hogy a felekezetközi
helyzet és az állammal való viszony következtében
is legfőbb teendők belső erőink építése, a hithűség
és egyházszeretet erősítése. Ennek érdekében látjuk
szükségesnek azt, hogy a székesfőváros területén
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lévő evangélikus egyházközségek egymással szoro
sabb viszonyba lépjenek, közös problémáikat együt
tesen beszéljék s egymás segítségével oldják meg.
Szükségesnek látjuk a belmisszió kérdéseinek
tüzetes megvizsgálását, a templomépítések szor
galmazását, a kórházi lelkészi állás, a Deák-téri
kántori állás megszervezését, illetve betöltését, az
énekkarok támogatását, új énekeskönyv megalko
tását s belső erőnk, értékünk és élniakarásunk
külső jeléül, de önmagunk önérzetének növelése
végett is a Luther-szobornak fővárosunkban való
felállítását. Tegye a közgyűlés mindezeknek a
kérdéseknek a megoldását az egyháztanács első
rendű feladatává.
Ha egyházunk belső életén és e világnak
még mindig nyugtalan és veszedelmekkel fenyegető
életén végigtekintünk, újból és újból felcsendül
lelkűnkben a böjti figyelmeztetés: Vigyázzatok és
imádkozzatok! Vigyáznunk kell külső és belső
ellenségek ellen s imádkoznunk kell az evangélium
Urának szereidéért és segítségéért. Az Ő megáldó
kegyelme ajándékozza meg evangéliumi anyaszentegyházunkat és szeretett hazánkat a vigyázó és
imádkozó lelkek egységével.
Kemény Lajos.

• J e le n k o r i v a l l á s o s m o z g a l m a k
é s e g y h á z a in k .
(Előadás a budapesti középiskolai ifjúságnak 1928. márc.
23. és 30-én. Elmondotta : Gaudy László.)
( 2)

A missziói területeken teljes az egység már
hosszú idő óta s Angliában pl. nem egyszer tör
ténik meg napjainkban sem, hogy a baptista ün
nepségek vezérszónoka valamelyik angol presbyteriánus híresség, vagy hivatalos egyházi újságjaik
ban egészen távolálló közösségek emberei szólal
nak meg.
Hogy közelebb jussunk kérdésünkhöz, néz
zük meg a világrészeket. Kezdjük a forrongó Ázsián.
Kína politikai küzdelme el fog csendesülni, a fegy
ver ropogás ott is meg fog szűnni s azután követ
kezik majd el az igazi harc. A kínai nép ma már
ismeri az európai szellemet és leszámolt azzal,
hogy neki is tanulnia kell Európától. Tudomásul
veszi azt, hogy keresztyénné lesz, ma már ismeri
annak nagy értékeit, abban a több mint egy millió
kínai keresztyénben,'akik a legerősebb propagandát
vállalják a jövő szempontjából. Egyik vezéralak
juk: dr. Dávid Yui mondja: „Krisztus megisme
rését első kézből akarjuk venni, a szentirásból. Az
élő Krisztust prédikálni, az a mi feladatunk. A
nyugati egyházak dogmái és istentiszteleti formái
nekünk nem szükségesek, egészen új formákat
akarunk a magunk érdekei szerint megteremteni.
Nem akarunk hallani azokról a dogmatikai viták
ról, amelyek Európában dúltak, hanem egységes,

j KUN JÁNOS S ü s s é l
, íx Harisnya, nyakkendők és keztyű-különlegességek. j|
4 Fehérneműk készítését hozott anyagból is vállalom.

1 Budapest, VIII., Üllői-út 24. T e l.: J. 398-81. I
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kínai evangéliumi egyházat akarunk alapítani." A
hang és a gondolkodás olyan, mint a reformáció
első évtizedeiben volt. Kinában jelenleg több mint
8000 missziónárius tevékenykedik. Amikor a még
mindig folyó belháborúk megindultak s az európai
nagyh atal másságok a misszionáriusokat az ország
belterületéről a tengerpartok mellé rendelték, a
nagyhatalmak viszályát óvatosan s csendben figyelő
Franciaország odanyilatkozott, hogy a róm. kath.
misszionáriusok az ő védelme alatt vannak. A
többi európai államok misszionáriusai nagy részben
engedelmeskedtek a felszólításnak és működésük
szinterét kelet más földrajzi helyeire tették át. így
is visszamaradt azonban több mint 300 prottestáns
misszionárius, akik igen nehéz életviszonyok kö
zött élnek, mert az ágyútfizben értük senki sem
felelhet. Néhányan mártyrhalálf is haltak már azóta,
de kiomlott vérük megmutatja a kínai népnek azt,
hogy milyen misszionáriusok között keresse igazi
vezéreit és igazi barátait.
Japán meghozta a maga vallásügyi törvényeit.
A keresztyénséget egyenjogúnak ismerte el állam
vallása mellett és amikor 1927-ben felavatták a
tokiói ev. templomot, melynek elődje az 1923-as
földrengésnek esett áldozatul, a hivatalos ünnep
ségen megjelent Japán előkelő vallási társadalma
és azt a kívánságát fejezte ki, hogy bár az innen
kiinduló világosság mennél tovább hathatna. A ja
pán buddhizmus hivatalos képviselőinek a keresztyénség iránti türelmessége és megértő szeretete
olvasható a magyar nyelven is megjelent: Tokicsi
Isii japán rablógyilkos bűnbánó önéletrajzában.
India ma színhelye azoknak a vallási harcok
nak, amelyek Kelet és Nyugat között folynak. India
buddhizmusa ma már nem buddhizmus. A min
denki által jól ismert Mahat ma Ghandi, amikor
az angol imperium fogságba vetette vallási láza
dásért, magával vitte a börtönbe Újszövetségét s
amikor kiszabadult s a politikai pályát el kellett
hagynia, theologiai tanár lett s a hindu papjelöltek
nek azóta az újszövetséget tanítja s legutóbb je
lentette ki 15.000 főnyi hallgatóság előtt, hogy
minden jóravaló hindunak meg kell ismerni a
vallásnak ezt a legtökéletesebb okmányát. Kína,
Japán és India területén a keresztyénség propa
gandájával dolgozik a mohammedánizmus is és
amikor a kínai Sanghajban véres harcok folytak,
az új mohammedánizmus egyedül üdvözítő voltát
hirdető plakát és vallásos újságok jelentek meg.
Indiában ép ily erővel dolgoznak s ez a pusztu
lásra szánt vallásosság igy teszi utolsó erőfeszíté
seit. Ugyanis a törökországi vallási reformok után
a Koránban ma már senki sem hisz s új rend
szerük nem más egy egyszerű erkölcstannál, mely
nek nem lesz hosszú élete.
Afrika még mindig az európai közérdeklődés
homlokterében áll. Afrika nem száll szembe Európa

V a jd a M . Pál
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új uraival, akik elűzték onnan a szeretett evangé
likus misszionáriusokat, hanem komolyan akar
keresztyénné lenni. Vallja, hogy már megismerte
a keresztyénséget első hirdetői által. Ma már van
nak néger lelkészeik és theol. tanáraik és meg
akarják csinálni az afrikai nemzeti egyházat, amely
nek evangéliumi egyház lesz a neve s amelybe
bele fog tartozni, minden Afrikában született és
keresztyénné lett ember. Nem a széthúzás, hanem
az egyesülés és egységesség gondolata vezeti
őket is.
A görögkeleti keresztyénség tekintélyes ré
sze az Ázsiának számító Oroszországban él s az
európai Balkán-államokban levőkkel együtt, mint
vallási közösség legalább 150,000.000 embert,
illetve lelket jelent. Milyen hitéletben van ezeknek
részük Oroszországban, ahol hivatalosan is meg
alakult a hitetlenek pártja, ahol szigorított börtön
büntetéssel sújtják azokat, akik nyilván vagy titok
ban vallástanítást végeznek? S ezzel az Orosz
országgal diplomáciai érintkezésbe lép Róma és
tárgyalásokat folytat s csak a végén tudja meg,
hogy a kommün vele sem tesz kivételt s in contumáciám halálra ítélte. Mégis a vallásosság foko
zódásának itt sem lehet útjába állani. Néptömegek
vonulnak fel egyházi körmenetek alkalmával s ha
sortűz is éri őket, kitartanak. Az őskeresztyénség
életéből ismétlődik itt meg az a jelenet, különösen
az ifjúság lelkében, hogy az általános és elrettentő
erkölcstelenségek miatt nincs máshoz való mene
külés, mint az evangéliumhoz. Az Antikrisztus ellen
csak Krisztus győzhet, a hívő fiatal oroszok azt
vallják.
De különben ez a görögkeleti keresztyénség
hisz a reneszánszában s bár tagadhatatlanul van
rokonsága a római egyházzal, közösködni mégsem
akar s egyik vezérével Stefán Zankovval vallja,
hogy lélekben legközelebb Lutherhez és az angli
kán vallásossághoz állnak. Ki hitte volna a katholikus megújhodás elrettentő megnyilvánulásaiban,
amikor minden erőt ők reprezentáltak, hogy ez a
keresztyénség is Luthert választja magának és nem
a pápát.
Ausztrália a világ forgalmán jól kivül esik s
csak annyit tudunk róla, hogy a gyűlések ellen
sége. A pápa 1930-ban nagy eucharisztikus kon
gresszust tervez ide, amelyet nagyobbnak tervez
nek, mint volt a chikágói s legalább 15.000 gyér-
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mekből álló kórus és bérmáló tömeg nyilvánítja
majd hová való tartozását.
Bizonyára nem lesz érdektelen ezek után az
ezeken a területeken tevékenykedő misszió néhány
számadatát bemutatni. 29.188 misszionárius dol
gozik itt 4.598 állomáshelyen 36.246 gyülekezettel,
56.277 vasárnapi iskolával, 48.000 fő és alsóbb
fokú iskolával. Ezen a területen 1.157 külföldi és
612 bennszülött missziói orvossal, 1.680 gyógy
szertárral. Az évi orvosi kezelések száma 12 millió
és az évi műtétek száma 200.000.
(Folytatjuk.)

O irisztsm a iid ra Budapestoia.
Lapunk olvasói közül bizonyára sokan emlé
keznek Chrisztanandra indus evang. lelkészre, aki
az elmúlt évben több alkalommal is beszélt a mi
közönségünknek. Azóta, hogy utoljára volt nálunk,
összejárta az egész világot a Kelet és Afrika ki
vételével s hazautazását úgy tervezte, hogy még
egyszer viszontláthassa országunkat.
Bécsből érkezett hozzánk s fogadására az
állom áson: Broschko G. A., Kuthy Dezső, Vidovszky Kálmán, dr. Csia Sándor, a Bethánia egye
sület néhány hölgytagja s e sorok írója jelent meg.
Csodálatos dolog egy ilyen kedves ismerős várása.
Ahogy kezet fog mindenkivel, ahogy egész lénye
csupa mosoly, ahogy emlékezik mindenre s ahogy
kedvesen érdeklődik minden után, ami magyar,
az egyenesen megkapó.
Az egyetemes egyház egyszerű uzsonnával
vendégeli meg a Keleti pályaudvar vendéglőjében
s közben állandóan beszél. Utazásának minden
sikerét és sikeretlenségét feltárja s ahogy cseveg,
az embernek az az érzése, hogy mint ilyen, sokkal
hatásosabb és meghittebb, mint hivatalos műkö
désében. Ázsiai szemmel néz mindent, de hatá
rozottan, sőt túlzottan lutheri meggyőződésű s úgy
néz meg mindent, hogy tapasztalatait nem ázsiai,
hanem keresztyén s lutheri szempontból miképen
lehetne értékesíteni. Nagy tervei vannak s úgy lát
szik, hogy a vándormissziói tevékenysége után most
az alkotó tevékenysége kezdődik; ebben a gondol
kodásában keleti s nacionalista.
Missziói iskolát akar felállítani Indiában,
amelybe minden nemzet elküldené egyetlen kép
viselőjét s így állna elő az ősi hetven tanítvány
nak az iskolája. Ez a tanítványsereg misszionálhatná Indiát is a mi egyházunk javára, de egyben
megtanulhatná az örökké értékes ind filozófiából
mindazt, ami a keresztyénség szempontjából érté
kes s helyes irányba fordítaná azt a mi hibás
gondolkodásunkat, amely eddig Indiából a nyers
értékek mellett csak a spiritizmus számára termelt
gyümöjcsöket.
Ő is egy azok közül, aki ittléte alatt és azóta
egészen és megmásíthatatlanul magyarbarát lett.
S ezért túlzó vagy subjektive hizelgő az a meg
állapítása, amit külföldi útjain mondott mindenfelé,
hogy igaz ugyan, hogy Magyarországon csak fél
millió lutheránus van, de mindenik tüzes, mindenik
tele van lelkesedéssel s épen ezért az eszme szem
pontjából elegendő.

Hogy világosan lát, abból állapíthatni meg,
hogy Amerika vallásosságáért nem rajong. Azoknak
pénzük van — mondja — s azt hiszik, hogy ezért
ők felelősek egyedül a világért s ők is akarják
kormányozni, pedig ehhez nem pénz, hanem hit
és szív kell. Az van nálunk és azért szeret minket.
Egy óráig tartott ez a vidám hangnemben
tartott, komoly dolgokról szóló beszélgetés, amely
egész terjedelmében nem való még a nagy nyil
vánosság elé s amikor az együttlét percei rövidül
tek, ez a kevesek társasága mind szomorúbb lett.
Mindenki érezte, hogy olyan valaki megy el innen,
aki lélekben idevaló s aki ha nincs is itt, gondo
latban többször jár erre, mint gondolnók.
Meleg s testvéri búcsúval válunk el egymás
tól s integetünk neki állhatatosan, de amikor a mi
kezünk már lelankad, a vonat ablakából egy ked
ves fekete kéz még mindig minket keres.
g . L.
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Fasor
4
Késmárszky Lajos
Fasor
5
—
Fasor (német)
9
Hudák János
Kőbánya
11
Majba Vilmos
Simor-utca 35.
10
Rákóczi-út 57.
Morhács Márton
fél 11 dr. Szuchovszky Lajos
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Martony Elek
10
Váci-út 61.
Rimár Jenő
10
Bécsi kapu-tér
11
Ruzsicska László
Zichy-utca 7.
11
Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27.
11
Szabó Aladár
Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
Május 13-án a Deák-téri templomban Ruttkay M.
Gyula, a fasori templomban Késmárszky Lajos, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál.

U rv a cs o ra o sztá s. Május első vasárnapján
a délelőtti istentisztelet befejezéséül a Deák-téri
és fasori tem plom ban urvacsoraosztás lesz.
A D eák -téri é s fa s o ri le lk é sz i h iva ta lok
szegénysorsú konfirm ándusok felruházására ez
évben is kérik a hívek szives adom ányait. A
Deák-téri lelkészi hivatal 3 fiú és 1 leány n ö
vendéket, a fasori 3 leány és 2 fiú növendéket
szeretne felruházni.
A bu d a p esti p rotestán s katonai eg y h á z k ö z s é g VII., Abon>yi-u. 21. sz. a. istentiszteletei
nek b eosztá sa : Május 6. Prédikál v. Horkay
Béla. M ájus 13. Prédikál Veress Jenő. M ájus
17. Áld. csút. Prédikál T uba András. Május 29.
Prédikál G om bos Lajos. Május 27. Pünkösd.
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Hősök emléknapja. Istentisztelet kezdete 10 óra.
Prédikál Borbás Antal. Úrvacsorát oszt Soltész
Elemér és Bordás Antal.
újabb zászló-affér. Vasárnap avatta fel
a Deák-téri templomban a bpesti polgári leány
iskolák vándorzászlaját Szabó Imre ref. lelkész,
Józan Miklós unit. püspöki vikárius és Gaudy
László hitokt. ig. Ennek az ünnepségnek meg
hívóin templomunk nem szerepelt, csak a Bazili
kában tartandó megszentelésről történt említés.
Ennek ellenére ez a hármas megáldás a prot.
egyházak részéről megtörtént, a Bazilikában
azonban nem, mert oda a katholikus lelkész
nem engedte be a zászlót, úgy látszik, hogy a
keresztyén együttműködés hazánkban immár
teljesen lehetetlen. A zászlóafférok minden ta
vasszal pontosan megjelennek, ez évben meg
tetézve az amerikai Kossuth szobor avatásnál
történt kegyeletsértéssel. Legutóbb Magyarország
kultuszminisztere Pécs város bankettjén nem
Magyarország kormányzójára, hanem a pápára
ürítette az első poharat, mintha bizony Magyarország csak egy volna a pápa tartományai kö
zül. Most meg ez a vasárnapi zászlóavatás ejti
gondolkozóba a főváros polgárságát. Tudvalevő
leg a székesfőváros, mint kegyúr, milliárdokat
ad bőkezűen a kath. egyháznak, de ugylátszik
itt az ideje annak, hogy a kegyúri kötelezettsé
gekkel szemben a kegyúri jogok tiszteletbentartását is megkövetelje. Ne felejtsék el a kath.
plébániák, hogy a főváros adózói között a pro
testánsok is nagy számmal vannak!
A belvárosi reáliskolában múlt hó 29-én
kedves ünnepség volt. Tanártársai, növendékei
és fellebbvalói ünnepelték Krausz Vilmos tanár
hittestvérünket abból az alkalomból, hogy eb
ben az iskolában 25 évi áldásos nevelői mun
kásságának erre az állomására érkezett. Leírni
nem lehet azt a meleg, igazán megható szere
tetek amivel Krausz Vilmost körülvették, de
örömmel kell megállapítani azt, hogy az evan
gélium emberei mindenütt dicsőséget szereznek
és szeretetet érdemelnek.
Cserkészünnepély. A 223. számú Pesti
Luther-Szövetség cserkészcsapata május 13-án,
vasárnap a. u. 6 órakor a Deák-téri iskolák
fSütő-u. 1.) dísztermében ünnepéiyt rendez. A
műsoron, amelynek megváltása kötelező, töb
bek között zenekari szám, színdarab szerepel.
A cserkészet barátait, evangélikus ifjúságunk
jóakaróit szeretettel hívja a rendezőség.
Az Ev. Tanáregyesület aszódi gyűlése,
ugyanazon tárgysorozattal, egy héttel későbbre
halasztatott.
A fasori templom családi hírei. Keresz
telés: Mikel Mária, Abaffy Erzsébet, Gross
Imre, Droppa Gyula, Kilczer Lujza, Kiss Mária,
Tashauer Ida, Dax Klára. Esketés: Litanszky
Ferenc—Frőhlich Erzsébet, Földházy Sándor—
Dubniczky Mária, dr. Dégel Sándor—Sőtér Má
ria, Peier Ferenc—Polerezky Ilona, Zoltánfi La
jos—Götz Irén, Czifferi István— Mocsáry Gizella.
Temetés: özv. Kossá Jánosné 54, tharnai dr.
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Kostyál Miklós 64, Rimár Mihályné 83, Aszta
los Mihály 57, Juhász Juliska 6, Kolbenheyer
Béla 44, Sztik Henrik 53, özv. Surányi Árminné
59, Hesz Júlia 19, Bihalek József 23, Menich
Györgyné 36, Takács János 59, Nagy Györgyné
47, Zsarnóczai László 8 hetes, Schultheisz
László 33, özv. Szarafon Ferencné 72, Sárközi
Jenő 22, Deli András 5, Loskot Lipótné 58.
Bebőt Katalin 64 éves. A dom ányok: Prot. árva
háznak Éber Ernő és neje 10, Kasper István 10,
úrv. borra Barabás Sándorné 10, szegényeknek
Marschall Emília 5, Lingel Klára 20, Kukucs
Helén 5, Klenner Károly 5, Kovács Rezső 4,
Berki György 4, Kondor Géza és neje 20, Teller Ferencné 5, szegény gyermekeknek Kasper
Róbert 10, helyi nyugdíjintézetnek Lisszay Rezsőné 5, Ev. Családi Lapra Teller Ferencné 5.
Kasper Róbert 5, szabad rendelkezésre Teller
Ferencné 10, kelenföldi harangra N. N. 3, egyházfentartásra Nagy Iétvánné 10, N. N. 10. an
gyalföldi templomra N. N. 5 pengőt adományozott.
A Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés : Haffner Éva Erzsébet Zita. Eske
tés: Marék László rk.— Marék Alojzia ev.,
Hojas István rk.—Bander Karolina ev. Temetés:
Szalai Ilona 15 hó, özv. Janku Ignácné sz.
Gécs-Zsuzsanna 65, Haás Sándorné sz. Gyurka
Anna 42, özv. Rosenkrantz Rezsőné sz. Stempel Julianna 82 év. A dom ány: szegényeknek
N. N. 5, Báthori Miklósné 5, Haás Sándor 20,
templomalapra Báthori Miklósné 5, KomjáthyVanyerka Pitinkó 16 P.
Kőbányai evang. templomépitési alapra
befizetett adományok: Dietrich Károly vezérigazgató 100, Dietrich Károlyné szül. Gmelin
Róza 100, Moravcsik Sándor állomásfőnök 10 P.
200 p e n g ő s k ö t e l e z v é n y r e r é s z l e t f i 
z e t é s : Ernst János 50 P. 100 p e n g ő s k ö 
t e l e z v é n y r e r é s z l e t f i z e t é s : Bernhard
Tivadar 5, Csernok Rezső 20, Dürr Alajos,
Tibor Béla 50, Everling Róza 25, Földváry
Imre 10, özv. Hesz Györgyné 20, özv. Krasser
Aurélné 10, Keller Mihály 15, Kroslák Mihály
10, özv. Leyrer Jánosné 5, Oberucs Mihály 4,
Plavetz Gyula 20, Schön Zoltán 50, Sagmeister Janka 40, S. L. 10, Szabadkai Simon 20,
W éber Ilona 15 P. 80 p e n g ő s k ö t e l e z 
vényre részletfizetés:
özv. Barczán
Endréné 5, Fedák Jánosné 10 P. 50 p e n g ő s
k ö t e l e z v é n y r e r é s z l e t f i z e t é s : Hubovszky János 25, Hedrich Márton 20 P.
A X. kér. Lelkészi Körben szegények
részére adakoztak: Graepel Henrikné,24, Jancsó
Józsefné 20, Moiret Lajosné 20 P. Ú r v a c s o 
rái b o r t a d t a k : Dr. Balogh Jenőné, Krammer Arthur, Kolba László, Molnár István. A k ő 
b á n y a i i s t e n t i s z t e l e t e k s z á m á r a mű
vészi hímzésű úrvacsorái térítőt adományozott
özv. Eisele Jánosné és Klimay Mariska. A Sim o r - u t c a i t e m p l o m s z á m á r a Kultsór
Lajos máv. ny. felügyelő neje egy fekete- és
egy lilaszínű szószéki bársonyteritőt nagyünnepi
istentiszteletekre.
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Legjobbak a Kaszás cipők!
VII., Damjanich-utca 18. sz.
Evang. árva leány, 4 polgárit végzett, gyermekek
mellé ajánlkozik. Cím a fasori lelkészi hivatalban.
i
Idősebb, de munkaképes magányos nő, aki na
gyobb helyeken házvezetőnő volt, lehetőleg vidékre, pusz
iéra is, szakácsnőnek vagy gazdasszonynak ajánlkozik.
Drabik Ilona, Dalnok-u. 12. Árvák otthona.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szvetenay-utca 8. III. 16.
Pénztárosnői vagy felirónői állást keres evang. hit
testvérünk, komoly munkaerő. Cime megtudható a Gazd.
Hiv.-ban, IV. Deák-tér 4. I 6. 9— 12-ig, 3—5-ig.
Teljesen árva 2 kis fiút, egyik 8 éves másik 3 éves,
melyik hittestvérünk fogadna örökbe. Felvilágosítással szol
gál a Gazd. Hív. IV. Deák-tér 4. I. 6. Ev. egyház.
Állásnélküli oki. gazdatiszt bármilyen megfelelő
állást vállal. Cim : IV„ Deák-tér 4. Gazd. Hiv.-ban.
Oki. betegápoló, ev. masszőr, vállal betegápolást,
kisérést, törés, ficam, lúdtalp stb. kezelését háznál is. Cim :
Téringer József, VIII., Kemény Zsigmond-u. 15. III. 23.
Jól nevelt 15 éves ev. leányomat nyaraló családnál
gyermekekhez, játszópajtásként elhelyezném. Szives meg
keresések : Wertheim, Dob u. 74. III. 31. a.
V ilágos utcai szobába lakólársnőt keres ev. fiatal
asszony. Azonnalra is vagv 1-re. Cim : Kemény Zsigmond-u.
15. III. 23.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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