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B űnbocsátó szeretet.
Lukács ev. XV. 1-10
bűnös lélekben is él
vágyakozás igazabb és
es jobb élet után eppen
úgy, mint ahogy a be
börtönözött epekedik a
szabadulás után. A bű
nös léleknek olthatatlan szom júsága . örök tulajdonság, arra
azonban a mi Üdvözítőnk tanított meg
minket, hogy ezeket a vágyakozó, bűnbánatra ébredt, jobbulni akaró bűnösö
ket szeressük, bátorítsuk, gyógyitgassuk,
mint az ápolásra szoruló beteget. Aki
csak megveti, lenézi, elitéli a bűnös em
bereket, az aligha fog csak egyet is
megjavítani közülük.
A mai vasárnap evangéliumában
ezért olyan mélyen megindító az első
mondat kezdete: „Közelgetnek vala ő
hozzá a vámszedők és a bűnösök''. ..
Sietni, futni szeretnének hozzá, de nem
mernek, még nem tudják, hogy az evan
gélium éppen arról örömhír, hogy ke
gyelmes és szerető Atyánk van, aki nem
akarja a bűnös halálát, hanem azt akar
ja, hogy az megtérjen és éljen. Vonzó
dást éreznek felé, de félve indulnak:

vájjon nem utasítja-e el magától ők et?
Es Lukács evangéliumának ez a'X V .
tejezete egyiK legnagyobb jelentőségű
része az egész szentirásnak, mert három
példázatban mutatja meg benne az Üd
vözítő, hogy örvendezés van Isten an
gyalai között a bűnös ember megtérésén.
Hadd érezze tehát magát a jobbulási szándékra és bűnbánatra ébredő
ember az eltévedt, de megkeresett bá
ránynak, akinek megtalálásán, haza ke
rülésén örvendeznek Istennek angyalai.
Hadd érezze és tanulja meg azt, hogy
bármilyen bűnös is, mégsem értéktelen
az örökkévaló Atya előtt, aki neki is
örökkévaló lelket adott s a kárhozatba
merülni nem engedi. Hadd értse és je
gyezze meg azt, hogy a Megváltó az
elveszettek megkereséséért és a betegek
meggyógyitásáért jött közénk. Csak hadd
közelgessenek tehát hozzá bizalommal
és örömmel, énekelvén és dicsőítvén Ő t:
„Bűnösöknek megváltója,
Jézus, lelkünk megtartója,
Ki szerethet úgy bennünket,
Mint te szeretted lelkünket!“
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Mi és a m i é sz a k i te stv é re in k .
I.
A III. finn-ugor közművelődési kongresszus alkalmával
1928. jún. 10-én tartott ünnepi istentiszteleten finn nyelven
elmondta br. Podmaniczky Pál.
Alapige: Jel. 7 :9 —17.

Szeretett Barátaink, kik összegyülekeztetek a
százezer tavas Finnországból és a messze távol
Észtországból a finn-ugor közművelődési kongreszszusra: hadd üdvözöljünk benneteket itt ezen a
szent helyen. Testvéri szivünk nagy örömmel ra
gadja meg az alkalmat, amikor bizonyságot tehet
arról, hogy bennünket nemcsak a vérségnek, ha
nem egyben a hitnek a kapcsa is összeköt. Ugyanaz
az evangélium, ugyanaz a lutheri szellem vezet
bennünket megvilágositó ajándékaival s megszentel
és megtart bennünket az igaz hitben.
Alapigénk Jézus Krisztus evangéliumának
teljességét hirdeti. A Keresztre-feszitett, Istennek
Báránya a királyi széken ül. Előtte nagy sereg
minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelv
ből. A mennyei szózat megmondja: „Ezek azok,
akik jöttek a nagy nyomorúságból és megmosták
és megfehéritették ruháikat a Bárány vérében".
Hiszen ez a Krisztus evangéliumának veleje: Jézus
Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít minket
minden bűntől. Alapigénk biztatása a mi leggyö
nyörűségesebb vigasztalásunk: „Eltöröl Isten az ő
szemeikről minden könnyet".
Szeretett várszerint való atyánkfiái és testvé
reink a hitben: tudjuk, hogy ti is nagy nyomorú
ságból jöttetek. A finn és az észt nép története
szenvedésnek és szolgaságnak története. Most azon-

#

T Á R C A
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Mondd el még egyszer !
Gyönyörű tavaszi reggelen egy társaság
indult Kairóból a Szahara sivatag felé. Először
egy órahosszat kocsin mentek, azután hosszabb
darabon szamárháton lefelé a Nílus deltáján. —
De két szamár, mely két misszionáriusnőt vitt,
úgy látszik, sokat futott előző nap, csetlett-botlott minden kövön és nem akart tovább menni.
Mit tegyenek? Visszamenni és más szamarat
bérelni nem lehetett, ahhoz késő volt. Nem tud
tak mást tenni, mint értesíteni társaikat, hogy
csak menjenek előre, ők megvárják majd viszszatérésüket. A két misszionáriusnő leült egy
pálmafa árnyékába és sajnálkozott, hogy egy
szép útról le kellett mondaniok.
Egy idő múlva megszólalt az egyik:
„Ha Istennek nem lett volna szándéka a mi
itt maradásunkkal, egész bizonyosan nem így
történt volna. Próbáljuk meg, egy viskóba be
menni és a szegény mohammedánoknak beszélni
az Ur Jézusról. “
Az első ház agyagból volt, a falán ablak
sem volt. A sötét kamrában egy idős nő és
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bán szabad Finnország és Észtország. Hősök drága
vére megszabadította. A szolgaság gyalázata el
töröltetett. Most viszont a magyar nép járja súlyos
kereszt terhe alatt a szenvedések útját. Éllenségeink
szétdarabolták ezeréves hazánkat. De tudjuk, hogy
a jövő Isten kezében van. Az a reménységünk,
hogy az irgalmas Isten újra szabaddá teszi népün
ket és felszabadítja hazánkat. Isten igéjének ígérete
a mi népünknek is szól. Meg van írva: „Eltöröl
Isten az ő szemeikről minden könnyet". Meg van
írva: „Akik könnyhuilatással vetnek, vigadozással
aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy
tova, vigadozással jő elő kévéit emelve."
Azonban azt is tudjuk, hogy Isten előbb meg
akarja újítani nemzetünket. Kétségtelenül az az
Isten akarata, hogy a szenvedéseknek ebben az
idejében mind nagyobb és nagyobb arányokat
öltsön népünk között a hazafias és a lelki ébredés.
Szeretett vérszerint való testvéreink: kérünk ben
neteket imádkozzatok, hogy Istennek országa győz
zön, győzedelmeskedjék hazánkban, a magyar nép
szivében! Viszont mi is mind teljesebben egyek
akarunk lenni veletek az imádságban, amikor Isten
országának eljöveteléért könyörögtök s kéritek,
hogy Isten Lelkének ereje mind hatalmasabban
bizonyítsa meg erejét odafönn Finnországban és
Észtországban és a finn-ugor népek között min
denfelé.
Jézus, a mi Urunk, aki megváltott bennün
ket minden bűneinkből, halálból és az ördög ha
talmából, nem arannyal, nem ezüsttel, hanem szent,
drága vérével és ártatlan szenvedésével és halálá
val, Ő, aki feltámadt halottaiból és él és a királyi
széken ül, legyen velünk ezekben a napokban és
mindörökké 1 Ámen.

egy fiatalember ült és bizalmatlanul néztek a
bejövök felé. Mint valódi keleti emberek, nem
hagyhatták el a szokásos udvariasságot és mogoiva arccal kínálták meg üléssel a vendégeket.
A misszionáriusnők néhány barátságos
szó után kinyitották a Bibliát és az egyik han
gosan olvasta a tékozló fiú történetét. A
mohammedán fiú háttal ült, úgy hogy az arcát
nem láthatták. Mielőtt a misszionáriusnő befe
jezte a történetet, felugrott és kiszaladt.
„Haragszik ?“ — kérdezte a misszio
náriusnő.
„Nem“ — felelte az öreg nő — „amit
most olvastak — az az ő története volt. Ő a
tékozló fiú. “
Amikor befejezték a történetet, felálltak a
misszionárius nők, hogy tovább menjenek. De
mi ez? Egy sereg fiatal mohammedán férfi
tódult be az ajtón, élükön az öregasszony fia.
„Mondd el még egyszer“ — szólt, azután
leültek mindnyájan keresztbe tett lábukra. A
misszionáriusnők még egyszer felolvasták és
elmagyarázták a történetet.
„Várjatok ne menjetek el“ — szólt a vé
gén az egyik férfi. „Még sokan vannak, akik
ezt nem hallották. Azokat is ide küldjük."
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II.
Ugyanekkor a fasori templomban német nyel
ven ünnepi beszédet tartott Kúthy Dezső egyet,
egyházi főtitkár. Lukács ev. XVI. 1 9 -3 1 . szentige
alapján a gazdag és a Lázár példázata szerint
északi testvéreink nemzeti életének és a mi nem
zeti életünknek nagy különbségére mutatott. Sza
badság, alkotmányosság, sőt vallásgyakorlás tekin
tetében is a finn és észt testvérek hosszú időn
keresztül elnyomásnak állapotában, Lázár gyanánt
éltek a gazdag és független nemzetek között, most
azonban visszanyerték szabadságukat s nemzeti
életüknek boldog korszaka kárpótolja őket szenve
déseikért. A magyar nép dicsősége és szabadsága
gazdag korszakából most a Lázár szomorú álla
potára jutott, tele van sebekkel és veszteségekkel,
jó szót is alig kap. Ám mindakét változásban
ugyanaz az isteni igazságosság mutatkozik meg,
amely az evangéliumi példázatban nyilvánul: az
igaznak szenvedései elmúlnak és jutalomra fordul
nak. Látva finn és észt testvéreink szabadulását
Lázárságuk időiből, még jobban és erősebben bi
zakodunk a mi szabadulásunkban, igazságunk
diadalában és a boldog jövendőben. Ugyanaz a
hit, melyben velük egyek vagyunk, őrizze meg
őket és erősítsen meg minket az együttvaló remény
kedésben és bizodalomban.
Mindkét templomban a szentbeszédek mély
hatást tettek északi testvéreinkre, megértették be
lőle hogy mi igazán örvendünk az ő független
ségül örömeinek, nekik pedig szeretni és támo
gatni kell minket nehéz napjainkban testvéri sze
reltette].

Kimentek. Nemsokára jöttek férfiak, nők,
gyermekekek.
„Mi soha ilyent nem hallottunk" — mond
tá k — „várjatok, küldünk még másokat is. Ezt
mindenkinek kell hallani."
Így ült a két misszionáriusnő és beszélt
és mindig újak és újak jöttek és kérték : „Mondd
el még egyszer!"
Amikor már nyolcadszor mondták el, késő
lett és indulniok kellett.
„Tud valamelyiktek olvasni?" — kérdez
ték? — „Igen, a seik tud“ — felelték. Ez öröm
mel vette az evangéliumot, hogy felolvassa a
többieknek.
Ez tiz év előtt történt.
Mi lett azóta ebből a faluból? Nem tud
juk, azóta nem volt idejük átmenni a misszio
náriusnőknek. Hisz olyan sok a munka — olyan
kevés a munkás és olyan kevesen imádkoz
nak itthon is a misszionáriusokért.
Egy lett naggyá azóta a két misszionárius
nő előtt: „Isten nem vesz el tőlünk semmit sem
anélkül, hogy valami nagyobbat, szebbet ne
adna helyette".
Franke E. Kairo. (Fénysugár)

K Ü LFÖ LD I

HÍREK.

A j a p á n k o r m á n y kérésére június hó
3—9-ig az ország három vallásának, a keresztyénségnek, buddhizmusnak és sintoizmusnak képvi
selői, konferenciára gyűltek össze. Főtémájuk a
nevelés és szociális kérdések voltak.
H ü n e f e l d b á r ó , óceánrepülő Kantáte
vasárnapján Amerikában a szent Pál nevű evan
gélikus templomban beszédet tartott és a követ
kezőket mondotta: „Önök mindannyian elgondol
hatják, hogy milyen megindul't lélekkel vagyunk
itt ebben a templomban, akiken a hitnek semmi
külső jele nem vehető észre. Amit mi ott és akkor
gondoltunk, azt nem olyan könnyű szavakba fog
lalni, mert azok a hitnek és az érzelemnek a dol
gai. Ott tudtuk meg egész világosan és határozottan,
hogy minden emberi erő semmit sem ér akkor,
ha Isten gondviselése nem áll az ember mellett.
Isten mindenható hatalmát soha olyan világosan
nem éreztük mint az Óceán felett tomboló vihar
ban és Ujíundland és Labrador jégtengerében.
Most itt vagyunk önök között. A barátaim is a
mi templomunkban vannak. Ugyanaz az Isten,
akit mindannyian imádunk. Amikor a földreérkezésünk után kutyaszánokon elindulva alkalmas
helyet kerestünk, hogy magunkról hírt adhassunk,
útközben egy kis kápolnára bukkantunk, amelyik
egyikünknek sem volt temploma, de nem sokat
kérdezősködtünk és okoskodtunk, hanem bemen
tünk és térdreborulva imádkoztunk s őszinte
hálánkkal imádtuk az Istent."
An g o l - és N é m e t o r s z á g b a n annyira
megerősödött a week end vagy Wochenend moz
galom s ennek olyan súlyos kihatásai vannak a
vasárnapi istentiszteletekre, hogy azon gondolkoz
nak vezető egyházi körök, hogy a vasárnapi fő
istentiszteletet átteszik valamelyik hétköznap estére,
vagy pedig a szabadban keresnek alkalmas ki
rándulási helyek mellett istentisztelet végzésére
megfelelő helyeket.
A h í r e s c l u n y b e n e d e k r e n d i ko
l o s t o r t , amely a francia forradalmak idején
lerombolódott, amerikai és francia tőkével újra
felakarják építeni. A régiség jellegét az építészek
szerint úgy lehetne igen könnyen elérni, hogy a
falu házaiba beleépített s a kolostorból elhordott
köveket a meglevő házakból kiszedik s így pró
bálják a régi formájában az épületet rekonstruálni.
A V a t i k á n ez évben nagyszabású építke
zési terveket készíttetett s többek között egy igen
előkelő szépművészeti múzeumot akart megalkotni,
de úgy látszik, e tervüket pénzhiány miatt kény
telenek jobb időkre halasztani.
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Az a n g o l i m a k ö n y v a másodszori tár
gyalás alkalmával is olyannak találtatott, hogy az
alsóház nagy többséggel végleg elvethette a reví
ziós javaslatot. Anglia protestántizmusának kétség
telen nagy diadala ez a tény.
N é m e t o r s z á g b a n a parlament megnyi
tását hivatalos evangélikus istentisztelettel kezdték
meg s ez alkalommal a berlini dóm még zsúfol
tabban volt tele, mint az előtti években. A szociálista párt nagy győzelmében is tudta, hogy egy
ilyen tradicionális igazság előtt neki is meg kell
hajolni s ezért részt is vett azon teljes számmal.
O r o s z o r s z á g b a n lelkész és tanító val
lást nem oktathat, hanem csak a szülő s konfir
mációi tanítást a lelkész csak abban az esetben
végezhet, ha egyszerre három növendéknél többel
nem foglalkozik.
G. L.
B őhm Károly emléktáblájának

felavatása.
A fasori evang. gimnázium dísztermében
20-án, szerdán délben, kegyeletes ünnepély kez
dődött: ekkor avatták fel Bőhm Károlynak, a
kolozsvári egyetem néhai híres professzorának,
a magyar filozófia egyik legnagyobb tudósának
emléktábláját. Bőhm Károly 13 éven át volt gim
náziumunk igazgatója s a hálás egykori tanítvá
nyok és tanártársak szeretete szép emléket illesz
tett az épület falába, mely az utánunk jövő
nemzedékeknek is hirdetni fogja Bőhm Károly
nagyságát, de az ünnepély minden szavából ki
csendülő mély és igazi szeretet az ő nevelő hatá
sának, az ifjúság előtti atyai jelentőségének felejt
hetetlen bizonysága volt.
Az ünnepélyt a gimn. Dal- és Zeneegyesület
vegyeskara kezdette, mely Oppel Imre tanárelnök
vezetésével igen szépen adta elő Beethoven Isten
dicsősége c. darabját. Elnöki megnyitót Dr. Raffay
Sándor püspök mondott. Beszédében abból a
gondolatból indult ki, hogy mikor a lélek igazi
nagyságok előtt hódol, hódolatában van valami
az istentiszteletből. Az ilyen hódolat nem alázza
meg az embert, hanem magasba emeli. Az igazán
magasan élő lelkek azután másokat is fel tudnak
emelni. Az ilyen lelkek tudásuknak és hitüknek
még foszlányaival is gazdagítanak. Ilyen magas
ságokban élő és gazdagító lélek volt Bőhm Ká
roly. Az ő emlékének ünnepén szeretettel köszön
tötte a püspök a vendégeket, a Bőhm-család tag
jait és a tanulóifjúságot. Bőhm Károlyról emlék
beszédet dr. Szigethy Lajos tb. igazgató mondott,
akit a közönség nemcsak rendkívül meleg, szí
nes és gazdag beszédjéért, hanem azért az áldo
zatkészségért is szeretettel ünnepelt, mellyel az
emléktábla megalkotását példás áldozatkészségé
vel és önzetlenségével lehetővé tette. Közvetlen,
mesélő hangon mondötta el gyermekkorától kezdve
Bőhm Károly életét, egy-egy apró vonással jelle
mezve küzdelmeiben, munkáiban, ideáljaiban, jejelentőségében. A Lélektan és Logika, az Ember
és világa c. müveinek az eszményiségen alapuló

rendszere nemcsak elmélet volt, hanem az ő egyé
niségében és munkálkodásaiban valóság is. Egy
egészen elhanyagolt jelentőségét is megállapította
akkor, amikor arra mutatott, hogy kolozsvári mun
kálkodásakor neve a protestáns testvériséget is
jelentette.
A menekült kolozsvári egyetem részéről dr.
Bartók György, a szegedi egyetem tanára ismer
tette Bőhm Károly filozófiai rendszerét tömör és
figyelmet keltő előadásában. A volt növendékek
egyesülete nevében pedig meleg emlékezést mon
dóit dr. Elischer Gyula, a debreceni egyetem or
voskari dékánja. Ezek után dr. Hittrich Ödön fő
igazgató néhány mélyen megható szóval átvette
az emléktáblát, majd az ünnepély a Hiszekegy
hangjaival véget ért.
Az emléktábla Lux Elek szobrászművész
szép alkotása. Felirata a következő:
Bőhm Károly, Besztercebánya szülötte, a po
zsonyi líceum tanára, intézetünk igazgatója, a ko
lozsvári egyetem filozófia-professora, — a nagy
gondolkodó önálló bölcsészeti rendszerével nem
zetét eszményiségre nevelte. „A szellem a legma
gasabb méltóság.*

H ÍR EK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. június 24-én :
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Lelkész neve

Deák-tér (német)
fél 10 báró Podmaniczky Pál
Deák-tér (magyar)
n
v. Kendeh-Kirchknopf G.
Deák-tér (magyar)
6
Ruttkay Mikiién Gyula
—
Fasor (ifjúsági)
10
Fasor
11
Késmárszky Lajos
Fasor
4
Késmárszky Lajos
Fasor (német)
5
Broschkó G. A.
Kőbánya
8
Hudák János
Simor-utca 35.
11
Majba Vilmos
Rákóczi-út 57.
10
Morhács Márton
fél 11 Kemény Lajos
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Martony Elek
10
Váci-út 61.
10
Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér
11
Ruzsicska László
Zichy-utca 7.
11
Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27.
11
Szabó Aladár
Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál.
Július 1-én a Deák-téri templomban Ruttkay M.
Gyula, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál.

Lapunk a nyári két hónap alatt nem
jelenik meg. Olvasóinknak kellemes nyarat
kívánunk.
Nyári istentiszteletek. Templomainkban a
nyári két hónapban is változatlan az istentisz
teletek időpontja, a Váci-út 61. sz. a. azonban
megváltozik és júl. 1-től kezdve d. e. VílO-kor
kezdődik, a Gyarmat-u. 14. sz. a. pedig d. e.
11 órakor.
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Dr. Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkészt
a legutóbbi vitézavatáskor a kormányzó úr a
vitézi szék tagjai közé iktatta s ezzel egyidejű
leg a vitéz Kendeh-Kirchknopf név viselésére
feljogosította.
A Deák-téri Luther-szövetség ez úton
kéri tagjait, de a híveket is, hogy a f. hó 17-én
elmaradt és e hó 24-én, az istentisztelet után
a Leánykollégium dísztermében tartandó évi
közgyűlésén megjelenni szíveskedjenek.
A fasori ev. ifjúsági Luther-kör június
26-án kedden reggel 8 órakor az Eötvös-téri
hajóállomásról egész napos hajó kirándulásra
indúl Dömösre. Eleiem hozandó. Útiköltség odavissza 1 P. 70 f. Vendégeket, szülőket, konfirmáltakat szívesen látunk.
Hírek a gimnáziumból. A fasori gimná
ziumban az I. osztályba június hó 27-én szer
dán délelőtt csak az evang. növendékeket
írják be. Az érettségi vizsgák június hó 16-án
végződtek. 49 maturandus indult a vizsgának,
közülük 16 jelesen, 15 jól, 12 egyszerűen érett
nek nyilváníttatott s 6-an egy tárgyból javító
vizsgára utasíttattak.
Figyelmeztetés. Több oldalról említést
tettek egy szőke fiatalemberről, aki különböző
ürügyekkel felkeresi híveinket és rendesen az
egyházra hivatkozva kér segélyt. Figyelmeztet
jük híveinket, hogy a lelkészt hivatalok senkihez
nem küldenek támogatást keresőket, hanem
lehetőleg maguk segítenek rajtuk, ha pedig
rendkívüli esetben ez mégis megtörténik, írást
adnak hozzá. Vigyázzanak tehát híveink, hogy
szélhámosnak ne essenek áldozatúl s lépjenek
fel erélyesen a gyanúsakkal szemben.
A Deák-téri templom családi hírei.
Keresztelés: Kvasay Gyula Ferenc, Lesetár
Magda Erzsébet, Liska Sándor Ferenc, Kovács
László János. Temetés: Funyik Mihály (3o év),
Lusták Mihály (71 év), Vájná Vincéné Lászlófalvi Welits Mária (54 év), Nyíri Nagy Sándor
(75 év). A dom ány: Vájná Vince szegényeknek 20,
Horváth Berta nyomorék gyermekek segítésére
3 P, szegényeknek ruhanemű, kórházi betegek
nek könyvek, Antal Károly szegényeknek 6 P.
Evangélikus Családi lap terjesztésére
felülfizettek: özv. Hernády Kornélné 20, Kolosváry Lászlóné 10, Dr. Fejér Árpád 10, Dr. Kon
koly Elemér 10, Kertész Jánosné 10, Bigosch
Ulrik 10, Dr. Schlick Frigyesné 10, vitéz Szondy
Lajos dr. 10, Krausz Vilmos 10, Macher Ernő
10, Halászi László 25, Kéler Gyula 10, Dr.
Thébusz Zoltán 10, Dr. Proszvimmer Géza 10,
W éber János 10. Gúth Frigyes 10, id. Bülchner G. Adolf 10, Dr. Felkai Ferenc 10 P.
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A kőbányai templomépítési alapra f. évi
április 1-től kezdve f. évi június 18-ig a követ
kező adományok folytak b e : Moiret Lajosné
200, Dietrich Károly igazgató 100, Dietrich Károlyné 100, Moravcsik Sándor állomásfőnök 10,
Egyetemes egyház 200, özv. Kollár Istvánná 1,
Graepel Henrik 100, Pirka Gizella 5, Alexandrovits—Ruzsits esküvőn 5, Jeszenszky Mariska 4,
Retkes—Miklós esküvőn 4, Molnár Andrásné
10 P. — Kötelezvény törlesztésre á p r i l i s h ó 
b a n : Ernst János 50, özv. Barczán Endréné 5,
Földváry Magda 5, Földváry Imre 5, W eber
Ilona 5, Fedák Jánosné 5, Hedrich Márton 5,
Hubovszky János 5, Csernok Rezső 5, Schőn
Zoltán 20, dr. S. L. 5, Sagmeister Janka 20,
Everling Róza 5, Dürr Vilmos, Alajos, Tibor,
Béla 50, dr. Lovaszik József 5 P. — M á j u s
h ó b a n : Csernok Rezső 5, Hubovszky János 5,
dr. Lovaszik György 5, özv. Hesz Györgyné 20,
özv. Leyrer Jánosné 5, Hedrich Márton 5, Plavetz Gyula 5, dr. Teöke Béla közjegyző 56,
dr. Pildner Viktor 20, Keller Mihály 5, Kroslák
Mihály 5, dr. Velez Zsigmondné 10, Wildhoffer
Pál 10, Vörös Tihamér 10 P. — J ú n i u s h ó 
b a n : Horn Lajos 20, dr. Lovaszik György 5,
Csernok Rezső 5, Hollerung Károly 25, dr. S.
L. 5, dr. Marothy Jenő 10, Dörfler Lajosné 16,
Kroslák Mihály 5, Keller Mihály 5, Hedrich
Márton 5, Földváry Magdolna 15 P. — Kerti
ünnepélyen, mint felülfizetők adakoztak: Halter Károly vezérigazgató 50, Szűcs János igaz
gató 5, Liebermann Manó 1, Horváth A. J. 50 P.
A perselyben összegyűl adományokhoz hozzá
járult Kleckner Lászlóné asztaltársasága 57P-vel.
A Kooanya) kerti ünnepélynek tiszta jövedelme
880 P 79 fillér volt.
A Kér. lfj. Egyesületek Nemzeti Szövet
ségének Evangélikus Ága által július 3—6-ra
hirdetett vezetőképző tanfolyam, minthogy a
Nemzeti Szövetség református és felekezet
közötti ágai is óhajtanak ilyen tanfolyamot ren"
dezni, elmarad. Mind a három ág, az evangéli
kus, retormátus és felekezet-közi, nov. hó végén
együttesen fog vezetőképző tanfolyamot ren
dezni, amelyen 2 amerikai K. 1. É. titkár is
több ízben előadást fog tartani.
Olcsó üdülés a Balatonnál. Lelkészek,
tanárok, tanítók és általában ifjúsággal foglal
kozók részére július 21—24-ig villanyvilágítással
felszerelt kényelmes barakokban üdülőtábort
tart a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövet
sége. Féljegy. Külön strand. A három és félnapi
ellátás díja a részvételi díjjal együtt összesen
9 pengő. Jelentkezni lehet július 12-ig egy
levelezőlapon. A jelentkezés alkalmával 4 pengő
előre küldendő be KIÉ Szövetség címén, Bpest
IX. Üllői-út 29 II. emelet.
Kétszobás, utcai, balkonos, teljes komfortos, Buda
foki-úti napos lakás, újonnan festve, gáz és villany, 800
ar.-K alapbérrel, több mint 3 éves szerződéssel, csekély
lelépésért átadó. Cim a „Fébé“-nyomdában, Vll. Damjanichutca 28 b sz.
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A kelenföldi evang. templomépítéshez
május 20-tól adakoztak: Czéhpál Sándorné 2,
Maményi-Konc Nándorné 20, N. N. 21, cserkész
ünnepélyen felülfizetésekből 10'20, Stoits Klára
2, Dr. Róth Zoltán 20, cserkész ünnepély tiszta
jövedelme 152'20, Józsa Mihály egyháztanácsos
a cserkész ünnepély összegéhez 10 és a pres
biteri szék megváltása címén 50, Matykó
Lajosné (harangalapra) 10, Tima József tanuló
perselyben 132, Gross Péter gyűjtése 15'20,
Szpankó Józsefné 10, Marschalkó Béla tégla
szelvényekért 10, Mihály Pálné 111. r. 5, Haiti
Etelka téglaszelvényekért 4 és Bachó Vincéné
4, Hermann Miksa felügyelő egy színes ablak
megváltására 1. r. 500, Scholtz család egy szí
nes ablak megváltására I. r. 400, Bécsi kapu
téri lelkészi hivatal közvetítése 2 P.
Jó bizonyítványokkal rendelkező menekült, refor
mátus vallású nevelőnő állást keres. Vidékre is elmegy.
Cím : Topich Olga Vili., Nap-u. 9. 11. 23.
Evang. fiatalem ber zongora-órákat adna igen sze
rény díjazás mellett. Címe megtudható az evang. egyház
gazdasági hivatalában. IV., Deák-tér 4. I. 6.
Ev. hölgy házvezetőnőnek, anyahelyettesnek ajánl
kozik, aki a betegápolást is érti. Vidékre is megy, szíves
megkereséseket kér az ev. egyház gazdasági hivatalába,
ahol a címe megtudható. IV., Deák-tér 4. 1. 6.
Volt kezelőtiszt irodai vagy oktatói állásra ajánl
kozik azonnali belépéssel. Több nyelvismerettel és hegedű-,
zongora-órák adására zenedei képzettséggel bír. — Cím a
kiadóhivatalban tudható meg. IV., Deák-tér 4. I. 6.
nem es Hatos István vívótanér, VI., Csengery-utca
66. földszint 4.
Borbély és m űasztalos tanoncnak mennének négy
polgárit végzett jóviseletű tanítványaim. Ha valakinek ev.
híveink közül szüksége volna, értesítsenek. Szuchovszky
Gyula vallástanár, VII., Dembinszky-u. 33. III. 31.
ízletes négyfogásos házi ebéd kapható 1 pengőért,
kihordásra is. VI., Szondy-u. 37 a. sz. I. em. 6. Bahil.
Ev. tanító nagy gyakorlattal, elemi és polg. iskolai
tanulók korrepetálását a szünidőben is nagyon olcsón vál
lalja. Cime : IV., Deák-tér 4. sz. 1. 6. Gazd. hiv.-ban meg
tudható.
Középkorú özvegy asszony házvezetőnőnek ajánl
kozik. Vidékre is elmegy. Cim a Deák-téri lelkészi hiv.-ban.
Mindenféle kosárfonást, javítást és nádszékfonást
a legolcsóbb árban elvállal a fasori egyházfi. Hívásra
házhoz megyek. Felsőerdősor 5. II. 19.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egy
háztagjaink szakavatott, gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 3. szám.
Bérbeadó, esetleg eladó augusztus 1-re, Törökbálint,
Fő-utca :
1) 5-szoba, konyha, kamra, pince stb. Parkozott udv.
gyümölcsfákkal. Szivattyús, bővizű kút. Villany világítás.
2) Két szoba, konyha. Villany világítás.
Bővebbet: Budapest,FX., Héderváry-utca 5. Telefon:
József 362—12.
Hivatalszolgának, boltiszolgának, vagy kezdő ura
sági inasnak némi gyakorlattal ajánlkozik ev. fiatalember.
Cime a fasori lelkészi hivatalban.
Egy úriem ber vagy úrinő részére szép, világos szoba,
fürdőszoba hasznájattal^ kiadó. IX., Ráday-u. 40. III. 19.
Papirkereskedő-segéd (perfekt német, francia), er
délyi katona-szökevény, munkát keres. Szakmáján kívül is
bármiféle munkát vállal. Cim a Deák-téri lelkészi hivatal
ban. T. 285-06
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyahézi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. ' — Felelős: Fekete Géza

