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A z U jtestamentum  
lelki öröme.

(Dr. Hittrich Ödön felolvasása.)
(2)

Jézus jósága és nagysága soha el nem múló 
hatást tett az emberekre. Bölcsességének meglepő, 
új gondolatai részben együtt vannak a Hegyi Be
szédben, hol szereidre, irgalomra inti hívőit a 
mennyei jutalom reményében. Nem kevesebb ered
ményt ért el példázataival. Ezekből azt láijuk, hogy 
a természet mint isteni kijelentés beszélt őhozzá, 
a természet jelenségeiben a mennyei Atya szavá
nak megvalósulását látta. Sokat látott és meg
értett, mert ismerte az emberi lélek mélységeit és 
legrejtettebb gondolatait. Példázatai oly egyszerűek 
és világosak, hogy egyszerre megérti mindenki. 
Mily megdöbbenéssel hallhatták ezeket az új taní
tásokat a pogányok, mikor azt hirdette, hogy 
minden ember testvér s az emberek egy Atya 
gyermekei. Amily nagy volt a csodálkozásuk, oly 
nagy volt az új tanítás elterjedése, mert minden 
rabszolga, minden megvetett, lenézett ember itt 
talált vigaszt és reménységet.

Jézus példázataiban megelevenedik előttünk 
az ő szőkébb hazája Galilea. Ismeri Názáret min
den gyerekét és emberét; tudja kik a gazdagok, 
kik a szegények. Sokszor látta a különféle mes
terek munkáját, éppúgy ismerte a földművelést 
és szőllőgazdaságot és annak sok gondját, sok
szor láthatott perlekedő adóst és hitelezőt, teme
tést, lakodalmat, vonakodó vendégeket és az első 
helyekért versengő meghívottakat, valamint okos 
és balga szüzeket, az elveszett drachma után sopán
kodó szegényasszonyokat, gazdagoknak tékozló 
fiait s ajtók előtt kolduló szegény Lázárokat.

Isten fenséges lénye legjobban testesült meg 
ő benne, a názáréti férfiúban, akivel új, nemesebb 
embertípus jelent meg a földön, kinek nemcsak 
tanítása lett feledhetetlen, hanem egész élete is, 
melyet a jóság és szeretet örökbecsű megtestesü
lésének nevezhetünk. Kortársaira is nagy hatása 
volt, mert ahol megjelent, hozzá özönlött a soka
ság, hogy lássa őt és hallja boldogító tanításait.

Hozsánnával fogadta őt Jeruzsálembe való 
bevonulásakor a nép, mely nemsokára a farizeu
sok és írástudók irigységétől félrevezetve feszítsd 
meg-et kiáltott feléje; így vált a lelkes öröm rövid 
idő alatt a gyűlölet kiáltásává.

De ellenségeinek minden gonoszságán diadal
maskodott az ő isteni nagysága. Feltámadását kö
vető csodás megjelenéseinek hire, mint futótűz 
terjedt el a zsidóság között, majd a pogányok 
közt is megkezdték az apostolok az ige hirdeté
sét s nemsokára Rómáig elterjedt az evangélium 
ismerete s mint Pál egyik leveléből tudjuk a csá
szári házban is voltak keresztyén hívők.

A nagyvárosokban alakult gyülekezetek kö
zött az apostolok voltak az összekötő kapcsok,- akik 
gyakran keresték fel a gyülekezeteket személyesen 
s ha ezt nem tehették, leveleikkel. E levelek az 
evangéliumok mellett lényeges alkotórésze az Új-

Testamentumnak. Ezekben szeretettel közük jó 
tanácsaikat az új életre vezérléndő híveknek, ne
mes és lélekemelő tanácsokat osztogatva minden
kinek, a püspöktől kezdve az utolsó egyháztagig, 
tiszta, nemes, becsületes, példaszerű életre buz
dítva a hívőket.

Tudjuk, hogy Jézus atyja ácsmester volt, 
tanítványai pedig különféle mesteremberek, akik 
kezük munkájával tartották fenn magukat s az új 
tanítás hirdetése által két új nézet terjedt el az 
emberek között, átalakítva az emberiség gondol
kodását, az egyik az, hogy az összes emberek 
testvérek és egy Istennek szeretett teremtményei, 
akinek nincs egy kiválasztott népe, mint a zsidó, 
hanem amely egyforma jóakaró gondoskodással 
néz minden emberi nép felé. A másik átalakító 
nagy gondolat volt az, hogy miután az emberek 
testvérek, a foglalkozás nem tehet különbséget 
közöttük; a munkás és mesterember éppen oly 
becses tagja lehet Isten országának, mint a gaz
dag földbirtokos vagy a tudományokban jártas 
előkelő férfiú, a fő csak az, hogy lelkében meg
legyen a három keresztyén erény: a hit, remény, 
szeretet, melyek közül, mint Pál apostol mondja, 
a szeretet a legnagyobb.

Meglepő mindezek után amit a Qleichnisse 
Jesu írója Weinel mond könyvében, aki egy szo- 
ciálista iratot idéz, mely kifogásolja Jézus tanítá
sait. így többek közt a tékozló fiú bátyjának duz- 
zogását jogosultnak mondja s helyteleníti az atya 
nagy örömét. Így csak a rosszakarat és az irigy
ség beszélhet; nem a jóság, nem a szeretet, hanem 
csak az örömnélküli elvakultság. Éppen így mond- 
hatnók, hogy a szőllőmunkások zúgolódása helyes 
és jogosult volt, mikor az úr annyit fizetett azok
nak, akik csak egy óráig dolgoztak, amennyit azok 
kaptak, kik egész napon át a szőllőben fáradoz
tak. De mi tudjuk azt, mint már előbb mondot
tuk, hogy Isten országának alapja nem az egyen
lőség és igazságosság, hanem egy sokkal nagyobb 
hatalom, a szeretet, melyről Pál apostol a szeretet 
himnuszában azt mondja, hogy a szeretet hosszú
tűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, nem kér
kedik, nem fuvalkodik fel — hanem mindent elfe
dez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

(Folytatjuk.)
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A  keresztyén ség krízise  
és diadala.

(Az e címen a fasori templomban tartott előadások 
tartalmi kivonata.)

A vallásosság krízise. 1848-ban mon
dotta Kierkegaard, Európa forradalmi felbuz
dulásában : A keresztyénségről van szó. Nem 
államok felszabadulása, hanem a keresztyén- 
ség életéről dönt ez az idő. Joggal mondhat
juk ezt a mai időről is. A különbség csak az, 
hogy az utolsó 10 évben ezt ugyanolyan hatá
rozottan senki sem merte bevallani, de hatá
rozottan érzi mindenki ezt s ez bizonyítja, hogy 
itt van a krízis, a válság.

De nemcsak a keresztyénség érzi ezt. 
Mintha a világ minden részén megrendült volna 
a vallásosság, a hitélet. Elegendő utalni csupán 
az újmohamedanizmus vallásos vallástalansá- 
gára, vagy arra, hogy a missziói tevékenysé
gek a hihetetlen sociális nyomor következté
ben munkaképtelenekké váltak Ázsia legna
gyobb részében.

Bebizonyosodott, hogy a vallás nem ma
gán ügy, nem külön lelki vagy szellemi tevé
kenység. Minden emberi szellemi tevékenység 
szoros együttműködésben van. A kulturális és 
gazdasági krízis magával hozta a vallásosság 
krízisét is s az elvallástalanodás következmé
nye az általános erkölcstelenség. (Entchristli- 
chung — Entsittlichung). Szomorú ténymegálla
pítás az, hogy a tempót ebben a válságban 
Európa diktálja s a többi világrész, még az 
optimista világnézetű Amerika is a gyermeki 
engedelmesség járszalagján követi ebben.

E krízis diagnózisában legsúlyosabb vád 
az, hogy elérkezett már a keresztyénség agó
niája (Unanumo), főként annak protestáns ága
zataiban.

Ezek a megállapítások részleteiben talán 
helytállók. Azonban a vallásosság helyzetére 
és életére gondolva ma már részben csak a 
múltra vonatkoztathatók. Annyi tény, hogy ennek 
a krízisnek voltak tömegjelenségei is; gondol
junk az elmúlt évek felekezetnélküli és egyház
ellenes mozgalmaira. Százezres veszteségeket 
élt meg úgy a katholicizmus, mint a protestán- 
tizmus. Ma ezek a tömegmozgalmak lezajlot
tak s a krízis ma már csak egyénenként vagy 
vidékenként van.

A válság nem mindig negatívum. Nem is 
csak egy vallásfajra vagv egyházra vonatkoz
tatható. A jövő fogja eldönteni és megmutatni, 
hogy a keresztyénség szempontjából egyáltalán 
káros volt-e s hogy melyik közösségben ártott 
legtöbbet.

A protestántizmus krízise. Míg a katho" 
licizmus krízise az egész világon éreztetheti 
hatását, addig a protestántizmus krízise a decen- 
tralizálódás miatt mindig csak részleges lehet. 
Nemcsak világrészekre vagy országokra korlá
tozott, hanem esetleg még kisebb földrajzi egy
ségek területeire.

A protestántizmus tulajdonképen maga a 
krízis. Addig nem lesz evangéliumi gondolko
dásúvá senki, amíg lelki válságokon át nem 
esett. A protestántizmusban ezért conditio sine 
qua non a krízis, mint olyan. Azonban ha 
kérdésünk tételei szerint vizsgáljuk problémán
kat, azt mondhatjuk, hogy a protestántizmus 
krízise azonos volt az utolsó 10 esztendőben 
az evangéliumi vallásosság revíziójával. Azt 
érezte a tömeg is és az egyes ember is, hogy 
a protestántizmus, mint dogmatizmus s mint 
szellemi tényező egyének meggyőződése, mű
veltsége szerint egyénenkint veendő revízió alá.

Ennek a reviziónak meg volt az a téve
dése, hogy helytelen fogalmakból indulván ki 
s sohasem az egyház eszmei tartalmát tartva 
szem előtt, a békességet nem találók elszakad
tak a protestántizmustól. Számszerűleg igazol
ható azonban az, hogy mindig kisebb volt a 
protestántizmusból kitérők száma és az is tény, 
hogy a katholicizmus krízisében menedéket 
kereső lelkek sokkal nagyobb számmal talál
tak békességet az evangéliumi egyházban, mint 
megfordítva.

Ennek a krízisnek is megvoltak már a 
mély pontjai s mindjobban kijegecesedik az a 
tétel, hogy a protestántizmus világ és szellemi 
hatalom ma is. Voltak azonban olyanok is, 
akik örültek ennek a krízisnek, sőt hazug híreik
kel azt nagyobbítani igyekeztek. Ezek egyfelől 
a vallástalanság örökös bajvívói, másrészt a 
protestántizmusból kivált lelkészek (pl. Rittel- 
meyer) társasága, akik azt akarják bebizonyí
tani, hogy a protestántizmus tudománnyá akarta 
tenni a theológiát és ezért a hitélettel ellen
kező világszemléletek módszereinek segítségét 
vette igénybe, s ezzel igazi lényege a refor
máció óta sohasem juthatott kifejezésre.

Ennek a támadó hadjáratnak következ
ménye az,' hogy ev. egyházunkba a kedély
világ kielégítésére megokolatlan és nem lutheri 
vonatkozású liturgiái elemeket vezetnek be s 
ez az iga&i krízis, mert így intézményesen törek
szik arra az egyház, hogy az Ige elhomályo
sodjék. De ezen az új mozgalmon is fog dia
dalmaskodni a protestántizmus.

Diadal a  kultúrában. Az az általános 
krízis, amelyben élünk, azt a váratlan helyze
tet idézte elő, hogy újra a középkor szellemi
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együttműködéséről lehet beszélni. Amíg azon
ban akkor az egyház hatalmával kényszerített 
minden szellemi mozgalmat, hogy az ő vazal
lusa legyen, addig ma ezek a tevékenységek 
önként krisztiánizálódnak s így kérik az egy
ház oltalmát. Világjelenség ez ma. Bebizonyí
tást nyert ezzel az, hogy a kultúra nem tud 
küzdeni létéért és fennmaradásáért. A keresz- 
tyénség éltető eleme pedig az örökös harc és 
a küzdelem. A történelem folyamán hányszor 
vívott a kultúrával is súlvos küzdelmeket s ha 
sokszor vereséggel is folytatta ezt a harcát, 
programjához változatlanul ragaszkodott.

Ha emberi erők küzdenének a kereszlyén- 
ség harcaiban, már régen elbukott volna. Azt 
is látjuk, hogy a kultúra emberei bizonyos 
alkalmakkor személy szerint kötöttek békét 
hosszabb-rövidebb időre a keresztyénséggel 
nem is egészen önszántukból. A nagyhét 
varázsa volt ez, amely átváltoztatta időnként 
az emberiség lelkét s ilyenkor az én csak arról 
akar tudni, amit az evangélium tanít. .

Ez a jelenség végeredményben szimboli
zálja a kettő viszonyát. Ma a világ olyannak 
látja a mindenség életét, mintha évtizedes 
keresztjárásával a bibliai passió idejéhez 
hasonlítana. Ez nemcsak bűnvallomás, hanem 
a tiszta vágyódás is azután, akinél vagy ahol 
békességben élhet.

Diadal az egyházban. Joggal nevezik 
századunkat, az egyház századának. Ha annyi 
gyöngeségi perióduson is esett át, mégis nagy 
hatalomnak véli a világ. A keresztyénség ezen 
intézményétől sokat vár a kultúra s azt várja 
tőle a világ, hogy az erkölcsi és szociális 
kríziseken átmentse az embereket. Legfőképen 
és kizárólag hite t vár az egyháztól az egyház 
közössége s ezzel a követelésével megmutatja 
hibáit s megjeleníti jövőjét is.

Amig igazán él az egyházban a nagy
csütörtöki élmény s evangéliumszerűen ismé- 
teltetik meg az, addig nem lehet beszélni az 
egyház bűneiről s hibáiról. Az előbbi követelés 
s ez a kötelessség egy célra törnek.

Elegendő-e e kettős programm arra, hogy 
az egyház igazi diadalát remélhesse: a világ 
krisztianizálását ? Minél tökéletesebb lesz az 
egyház egyéni és tömegkénti hitélete, annál 
több esélye lesz ehez az álmához. •

Mindezekhez azonban az szükséges, hogy 
a modern kor keresztyén embere ne legyen 
olyan, amilyennek Luther látta: „a keresztyén 
ember cselekedeteiben olyan mint egy pogány.*'

Aki készül Nagypénteken a Krisztussal 
való egyesülésre, ne csak a múltját vegye 
figyelembe, ha szabadulni is kell tőle, hanem 
gondoljon erőire és jövőjére is: olyanná kell 
lennie, hogy életében ne maradjon semmi 
modern paganizmus. Akkor következik el a 
keresztyénség ideáljainak megvalósulása, ami
kor egyénenként teljesen megújuló egyháztagok 
vigyáznak az egyházra.

Diadal az örökkévalóságban. Az egyik 
Isten-bizonyílék azt hirdeti, hogy a világon 
észrevehető erkölcsi és szellemi chaosz igazolja 
egy olyan világ létét, ahol e tekintetekben töké
letes a rend s ott uralkodik az Isten. A mai 
kor emberében is él ez a meggyőződés szo
morú események következményeként. Az örök 
élet után való vágyódása sem volt sohasem 
tisztább, mint most. Ebbe e kívánságába bele
vegyíti a múltnak keserű tapasztalatait s azt 
állítja, hogy egyéni és tömegenkénti békesség 
csak az örökkévalóságban gondolható el.

Már arra is ráeszmélt, hogy az ember és 
a világ nem önerejéből él, hanem megcáfolha- 
tatlanúl Isten kezében van minden s a látszó
lagos igazságtalanságok is állandóan azt a 
véleményét erősítik, hogy van egy olyan hely, 
ahol tényleg minden emberi vonatkozású dolog
nak az ellentétje él és uralkodik.

Ez az örökkévalóság diadala az emberen 
s ebben a hitében veszi fel az ember a har
cot a világgal szemben. Amennyire győzedel
meskedik a világ negatívumain, annyira él 
benne az örökkévalóság.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. április 7-én :

H e l y
Öra

d é l e l ő t t
d é l u t ó n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (magyar) n Wolf Lajos
Deák-tér (magyar) 6 v. Kendeh-Kirchknopf G.
Fasor (ifjúsági) 10 Ruttkay Mikiién Gyula
Fasor 11 Késmárszky Lajos
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Pap Ferenc
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Szuchovszky Gyula
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Váci-út 61. 10 Lemnek Vilmos
Abonyi-u. 21. 11 Veress Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Ruzsicska László
Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Nagytéfényen Petrovics Pál prédikál.
Április hó 14-én a Deák-téri templomban vitéz dr. 

Kenjjeh-Kirchknopf G„ a fasori templomban Kemény Lajos, 
a Simor-u. templomban Majba Vilmos prédikál.

Nagyheti ünnepeink minden templomunk
ban és istentiszteleti helyein áhitatosan folytak 
le. Nemcsak templomaink, hanem a párhuza
mos istentiszteletekre berendezett iskolai dísz
termek is teljesen megteltek. A Deák-téri temp
lomban a Lutheránia, a fasoriban a fasori ev. 
énekkar szép énekei emelték az áhítatot. Annak 
jellemzésére, hogy milyen nagy tömegek keres-
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:ek fel a templomokat, felemlítjük, hogy a Deák
téri templomban nagypénteken 1540, a fasori
ban 1360 úrvacsorázó volt, húsvét ünnepeivel 
együtt pedig a két templomban mintegy 4800 
hívő élt az úrvacsorával s így a többi isten- 
tiszteleti helyeken és a kórházakban osztott 
úrvacsorákkal együtt az úrvacsorázók száma 
a nagyhéten elérte a hatezret.

Szeretetházunk újból megnyílt. Balassa- 
utca 9. sz. a. szeretetházunk, melyet egyházunk 
elhagyatott szegény öreg nők gondozására ala
pított, áldásos munkáját a háború utáni nehéz 

szonyok között alapítványaink elértéktelene- 
ze-se. híveink elszegényedése következtében 
:r_netelni volt kénytelen. Most örömmel 
ázunk hiit arról, hogy húsvét hétfőjén déli 
zenkét órakor a Szeretetház egyik szobájában 

zj Dói megtérítették az asztalt s Dr. Raffay Sán
dor püspök Istennek hálát adó és segítségét
- erő szavakkal újból megnyitotta azt. Egyelőre 
■ - Testvérünk talált benne otthont, de a laká-

- :* fe'szabadulásával fokozatos fejlesztése pár- 
hnanaooan fog haladni s nemcsak a régi ará- 
- • 'r ö e z  de megnrvekedetten is fogja nemes

o o lg ík .  A Szeretetház megnyitása és 
goadoa m « W ir  karai faradhatatlanúí buzgól- 

' • z - - - . ‘ "  akinek a püspök
J  es : t . :  t e- fs 'észe van az eddigi
eredme- ■ zen .z-tékc- sziveket kérjük arra.

szeretetintézményünket s annak céljait segítsék 
eiö kegyes adományaikkal.

Imaház a  protestáns honvédek részére. 
A honvédség protestáns tagjai számára a buda- 
zesü 1 . számú honvéd és közrendészeti kór- 
:áz Gyáli- úti telepén imaházat rendeztek be, 
.-.e vet husvét első napján Taubinger Rezső 
:5esperes avatott fel, Tuba András alesperes 
oedig keresztelést és úrvacsoraosztást végzett.

Lelkészválasztás a  felvidéken. A meg-
- alíott felvidéken lévő osgyáni magyar evan
gélikus egyház Kemény Lajos lelkész halálá
ba. megüresedett lelkészi állására egyhangúlag 
Peikovrcs Pál alsósziklási lelkészt hívta meg.

A fasori főgimnázium 16. sz. E. G. cser- 
•ísz ;s= :á :a  április 14-én este 7 órakor a gim- 

~~ - — zieziermében vidám műsoros előadást 
" >:.* tréfa, színdarab, házi büffé. Belépő 
. n.-.zs érdeklődőket szívesen látunk.

Hangverseny. Astri Kalset norvég opera- 
enesesr.: - testvérünk bemutatkozó estélye
Laur.s - Lajos operaénekessel együtt április 
13-án s z :—haton, este V28  órakor a Vigadó
ban. Jegyei Rózsavölgyinél 1—5 Pengőért. 
Hittestvéreink figyelmébe szeretettel ajánljuk.

Az Angyalföldi Luther Szövetség folyó 
hó 7 én, vasárnap d. u. 5 órakor, a VI., Váci- 
út 61. számú iskola tornatermében szeretet- 
vendégséget tart, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel hív. Teajegy ára személyenként 80 
fillér, családjegy (3 személy részére) 2 pengő.

A Deák-téri cserkészifjúság az angliai

jamboree-n való részvétel és a nyári táborozás 
javára április 7-én műsoros estet rendez. Fel
hívjuk erre az estre mindazok figyelmét, kik 
szívükön viselik az evangélikus ifjúság fejlő
dését. A nyári nagytábor és az angliai — jam- 
boree céljaira adományokat elfogad a Deák-téri 
Lelkészi Hivatal és a 223. Pesti Luther Szövet
ség cserkészcsapat Parancsnoksága.

A kisvárdai ág. hitv. evang. misszió 
egyház egyik megszervezője és örökös felügye
lője, a belügyminiszteri gyűjtési engedélye alap
ján hangversenyt rendezett a templom és pap
iak építési alapja javára. Ez a hangverseny 
budapesti ev. templomainkban ismételve hir- 
dettetett s azonfelül a gazdasági hivatal által 
a legtöbb adófizető hittestvéreink címére külön 
meghívót küldettek, ennek dacára egyetlen egy 
belépési jegy sem kelt el és az országszerte 
ismert elsőrendű művészek önzetlen áldozat- 
készsége négy hónapi munka és költekezés 
kárbaveszett. A mai nyomasztó gazdasági 
helyzetet ismerjük és méltányoljuk is, de hit
testvéreink megnyilvánult absolut közönye 
érthetetlen és igen szomorú jelenség. Reméljük, 
hogy ezt a mulasztást meghívót kapott hitsor- 
sosaink a meghívóban jelzett helyre küldhető 
jószívű adományokkal utólag jóváteszik.

Celldömölkön március 16. és 17-én zaj
lott le 23 evangélikus gyülekezet ifjúságának 
részvételével egy kétnapos szép konferencia, 
amely a KIÉ mozgalom életképességének újabb 
bizonysága. Április 21-én Balassagyarmaton 
lesz hasonló evangélikus K1E gyűlés.

A közelgő sajtóvasárnap alkalmából fel
hívjuk a figyelmet a második hitágazat lutheri 
magyarázatának díszes falitábla alakjában való 
legújabb megjelenésére. A falitábla aktualitását 
a Luther Káték 400 éves jubileuma s azon 
körülmény is növeli, hogy a Kis Káté első 
részletei szintén falitábla formájában jelentek 
meg annak idején. Szövege a legújabban meg
állapított s az egyetemes egyháztól elfogadott 
szöveget hozza, mely igazi evangéliomi taital- 
mával méltó arra, hogy minden evang. család 
otthona falán helyet találjon. Alkalmas konfir
mációi emlékül is. A falitábla a „Fébé“ Evang. 
Diakonissza Nőegylet Iratterjesztésének kiadá
sában jelent meg, csinos szövegelrendezéssel
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fehér kartonon színes nyomással. Ára 40 fillér. 
Tíz példányon felüli rendelésnél 25% kedvez
mény. Megrendelhető a kiadónál: Klotildliget, 
Pest megye címen.

A Deák-téri templom családi hírei.
K e r e s z te lé s  : Gabnay Ferenc, Valent Zsuzsánna 
Margit, Gombás Gyula Károly, Mázán Kálmán 
Mihály, Horváth Karolina, Juhász Géza, Hrus- 
ka Gábor Imre, Ferjencsik László Miklós, Bo 
gyai Zoltán Vilmos Lajos, Maidli Ibolyka Vil
ma, Frankovits Jenő, Németh Ferenc, Kőgl Oltó, 
Szentandrássy Aladár András Lajos, Bubán 
Erzsébet Katalin, Benyovszky Mária, Szűcs 
Ilona, Bideg István László, Franyó Andor, 
Varga Ede, Milichovszky Géza, Kazár Rozália, 
Nehrer Lajos. E s k e t é s : Nagy Sándor—Vida 
Lidia, Mick Sándor—KuchtaZsuzsánna, Schnitta 
Károly—Benzó Stefánia. T e m e t é s : Péni József- 
né sz. Eiter Éva 22, Rövid Etel 24, Mégay O -z- 
kár 69, Böhm Ilona 3 F2 . Kovács Lajos 73, Bla- 
ha Emil 3, özv. Nemes Hajdán Jánosné 89, 
Klein Károly 19, Ruman Jánosné 73 év. A d o 
m á n y o k :  Szegényeknek: Mick Sándor 5, N. N. 
10, T. J. 5, Mick Sándor 5 P. Árvák javára : 
N N. 10 P.

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-kőrút 27. szám.

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

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

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

ízletes házi koszt kapható. Négy fogás 1 '20 P-ért. 
V. Széchenyi-utca 8. 1. 14.

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