1 év fo ly a m , 5 . s z á m .

B u d a p e s t, 1 9 2 4 . á p rilis 6 .

A budai evangélikus eg y h áz hetilapja — ' F e le lő s sz e rk e sz tő : Dr. V A R SÁ N Y I M Á T Y Á S.
Láptulajdonos: a Budai Luther S zö v etség . —- S z e rk . és k iad óh iv.: B p est, I., V erb őczy-u tca 28.
Megjelenik Julius és augusztus kivételével minden v asárn ap . — Előfizetési á ra eg é sz évre 8 0 0 0 K.

Békeapostolok kudarcaiból, kik az emberiséget
egy jobb korral akarták megajándékozni, jogböl
"
Boldog ember az,kinek az
cselők vereségéből, kik népek szövetségéről szőttek
Ur bünt nem tulajdonit."Róm
ailev.4,8 színes álmokat, de belebotlottak az emberi kap
: zsiságba és elbuktak a z ősi, kegyetlen önzésen,
E g y k ö d l á b á á t o k k e r ü l i a f ö l d e t , h a l - s z o m o r ú a n k iv ilá g lik , h o g y a z e m b e r is é g le g kan Imádkozzál, Ha melletted elsuhan, megveri az
sú ly o sa b b p ro b lé m á ja a b ű n . S ha álmodozó
apákat fiaikban, unokáikban, dédunokáikban, ő a
emberbarátok lelkesült felbuzdulással ünnepnapot
•poklok fűtője v'A' E sötét lény: a bűn. Története
akarnának szerezni a földkerekségnek, levéve a
oly régi, mint a világ története. Nevét az Ó testagörnyesztő terhet roskatag vállakról, nyilvánvalóvá
meritóm prófétái iszonyattal ejtik ki. Miatta fel
lesz, hogy játszva oldhatnák meg ez emberfeletti
gördül Kain, hogy ajtaja körül ólálkodik. Dávid feladatot, ha le nem rombolná, mit ők építettek,
király a vétek útjait sírja tele a bünbánat forró
a bún. Ha az irodalom kincsesházában tekintek
könnyéivel, hogy kiengesztelje azokat, Ezsáiás á
körül, ha számon kérem az emberi nem nagyjaibűn kocsiját emlegeti, melyet a hazugság kötelé
tó l: mit láttak, midőn betekintettek az élet mély
kein vonszolnák. De ott, hol az Ószövetség átségeibe? megtorpan a lelkem attól, amit monda
hajlik az Újba, e sötét szón egyszerre az isteni nak: a bűnt látták feketélni. Kezdve a vakszemű
kegyelem szivárványa kezd tündökölni: Nagy bűn- Homéroszon, ki gyermekes együgyűséggel szövi
bocsánatosztás volt erre felé, itt az öröm vert hőseinek tragéd iáját: egy hibás lépést s azt, mi
tanyát, Isten elnézte, Isten eltörölte a bűnt, újjong utána jött, Sophokleszen át, ki megrendítő drámai
Pál, az apostol hangos örömszóval.
erővel festi a bűn bús történetét Shakespeareig,
A ma emberének szótárából száműzve, szám ki a királygyilkos Macbethnek maga maga elől
menekülő bűnét rajzolja, s a lelkét az ördögnek
kivetve e szó „bűn". Köteteket lapoztam át, me
eladott Faustig, mindenütt ugyanaz az alapgon
lyek a lét legmélyebb kérdéseit boncolgatják, de
dolat: vétkezés az erkölcsi világrend ellen s a
ezt a sz ó t: „bűn"-, még említve sem találtam ben
nük. Mindhiába. Szenvedjen bár bűnfjszonyban meglakolás e megtántorodásért. Csak a formában
van különbség Arany János között, ki a vétkes
a mai nemzedék, a bűn realitásán, világrontó mi
asszonyt énekli meg, kinek fehér leplét, véres
voltán ez mit sem változtat: Ha valaki gondola
tában átfogná az életet, s képzeletében halomba leplét a futó hab elkapdossa, s kinek harmatarca
hő napon ég s gyenge térde fagyban kékül s
hordaná az emberiség legkínzóbb lelki fájdalmait,
Dosztojevszky közt, kinek legmegragadóbb Írása
legátkosabb betegségeit, legreménytelenebb nyo
a bűnről s bűnhődésről szól. Itt is, ott is, min
morúságait, tönkretett gyermekeket, családromlást,
denütt a bűnön fordulnak meg a sorsok. Sújtsa
országfeldulást, mind e bajok végső okát e'három
azért még annyi ellenszenvvel az ember ítélete a
betűből összerakott kúria szóban lelné fel: bűn.
Államkormányok a társadalom rendjét, békéjét •bűn nevét, a bűn ténye tény marad. Mert mi a
bűn? Úgyis mondhatjuk: hiány. Hiány a jóban,
börtönrendszerekkel, büntető törvénykönyvekkel
kénytelenek körülbástyázni, elárulván evvel, hogy a nemes, a szent érzetben. A világnak jó embe
a főbaj, melybe űton-útfélen beleütköznek: a bűn. rekre van szüksége, szilárd jellemekre s épp éz az,

A legsúlyosabb probléma.
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melyben a világ a koldusnál is szegényebb. E
' hiány miatt tespednek a legnagyobb ügyek, nem
jutnak tül :a holt ponton nemzetek legszentebb
reménységei. Az erkölcsi erők leromlása miatt van
népek csődbejutása. Hogy híjával vagyunk a he
lyes akaratnak, hogy jellemet, erkölcsi erőket hasz
talan keresnének nálunk, ez az, amit bűnnek ne
vezünk.
*
~
A bűn ott leskelődik a külváros gondozatlan
utcáin s ott hallgat a márványpaloták függönye
mögött. Amott rút, visszataszító, förtelmes, emitt
sima, kifogástalan, jóm odorű, ám csak a ruha más,
a bűn alatta bűn maradt, gonosz, tisztátalan, er
kölcsi ragályt terjesztő.
Talán csak gyermek valál, midőn először
támadott meg. Úgy táncolt előtted, mint Salome
nagybátyja, Heródes király előtt, szinte ellenállha
tatlan bűverőt árasztott magából. Ügy érezted,
egész életed boldogsága függ a bűn elkövetésétől,
s reszkető kezedet kinyújtottad a tiltott gyümölcs
után. Aztán mint gonoszul rászedett, mint csaló
dott álltái ott, a bűn visszavonult tőled, vádoló
bíróvá torzult át, ki felemelt ujjával mutat reád,
ítéletedet dörögve füledbe . . .
Ámde éjfél volna az evangéliom reggeli szür
kület nélkül, ha csak a bűn megtántorodásait
tárná elénk, ha nem visszhangoznék azoknak öröm 
kiáltásától, akik Pállal együtt bűnbocsánatiban ré
szesültek : „Boldog ember az, kinek az Úr bűnt
• nem tulajdonit.". Az Újlestamentom lényegében
egyet akar: megmutatni a lajtorját, melyen ezernyi
lelkek a botlások szakadékaiból egy új, szentebb,
igazabb, teljesebb élet napsütötte magasságaiba
feljutottak. E lajtorja: Isten szeretete. Láthatod
rajta feljebb-feljebb hágni a tékozló fiút, aki el
fordult attól, ami a sertésvályuig alacsonyitotta le

Megérkezés.
(2)

— Tárca. —
Irta : Korponag László.

Összehajtotta a levelet és vissza tette a
borítékba, miközben kissé elfordította a fejét.
Könny csillogott szempilláján. „Gyönyörű — árado
zott a felesége — minden szava arany. Erre a
levélre, György, nem volt más felelet, mint amit
te válaszoltál a rra : „Anyjuk, gyermekek, menjünk
be a mi som orjai kis templomunkba, térdeljünk
le az oltár előtt1 és adjunk hálát a drága jézus
nak, hogy ilyen fenkölt lelkű őrangyalt adott
nekünk.*'
"
Az októberi nap átdöfte sugaraival a felhők
hártyafüggönyeit és enyelegve simogatta az arco 
kat: Mint a bimbók, miket tavaszi verő fény arra
k észt: dobd le magadról a pólyákat, úgy szaba
dították ki magukat az arcok a sálok s felgyűrt
felöltő-gallérok öleléséből. Megindult az élet a
hajófedélzeten. Hol erre, hol arra tekintettek a fejek.
A távolban, túl a kopaszodó rezgő nyárfákon
templom-torony fehérlett. M ost egy úszó malom
mellett siklott el a hajó. „Tóth István** e név volt
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életét, láthatod nyomában a fösvény uzsorást, ki
a szegények jótevőjének magasságáig emelkedett
fel, láthatod Mátét, a bűn egykori ajtónállóját
mind magasabbra-magasabbra jutni, fent pedig az
isteni szeretet áll, mely emberi köntöst hordozott
Jézusban, ki segítő kezet nyújt nekik, hogy föl
felé vonja őket egy becsületes, tiszta élet sugár
világába. Hadd vonjon, emeljen- téged is ez a
bűnösöket megváltó, új erkölcsi erőkkel megajándékoző égi ház.
"
•
;
Stendhal, a francia irodalom jelese arról ir
egyik könyvében, hogy a halleini sóbányában,
Salzburg mellett a bányamunkások a sóaknák el
hagyatott üregeibe egyszerű gallyat vetnek, melyet
a tél fagya megfosztott leveleitől. Két-három hó
nap múlva a tárnákban csepegő sótartalmú viz
az ágat egészen beborítja ragyogó kristályokkal.
Még a legkisebb gallyacska is, mely nem nagyobb
egy cinege parányi lábánál, megszámlálhatatlan
apró, csillogó, vakító kristálylyal van rakva, úgy
hogy az ágacskát m agát fel sem lehet ismerni
többé a szikrázó jegecek százezreitől, l g / kristá
lyosodik reá a bünmarta szivre az isteni jóság,
egy új, Istennek tetsző, emberre áldást hozó élet
milliónyi gyémántja, ha egy élet az égbe vezető
lajtorján Isten-közelségbe jut, Isten-közelségben
marad.
V.

A presbiterekről.
Két pilléren nyugodott a jézusi új hitélet
építménye: apostolok heroizmusán s presbiterek
hűségén; Azok a hír-dicsőség sugaraiban sütké
reztek, ezeken csak Isten nyugtatta szemét, a világ
nem vett róluk tudomást. Azok fundamentomot
vetettek, ezek a megkezdett falakat tovább épi-

rámázolva ákom-bákom betűkkel. Kereke lomhán
lapátolta a vizet. Lisztes molnárok kandi kíván
csisággal bámultak ki az ablakon.

Harsány csengetés rázta fel az utasokat A
hajó nekifarolt a budai partnak. A kikötőhid recse.gett, ropogott, szenvedőn nyögött, amint a hajó
neki-neki ütődött. Hideg őszi eső paskolta a vára
kozók tömegét. A jegy szedők harsány rendelke
zései, apa és gyermek összecsattanó örömkiáltá
sai a viszontlátás boldogsága felett valami saját
ságos hangkeverékké olvadtak össze. Amikor az
utasok türelmetlenebb része már feldobogott a
hajóhídon, tiz tizenöt ember izgatottan lökdöste
egym ást: „ ő az, a tisztelendő úr. Rögtön meg
ismertem." Amint a lámpa alá ért gyermekének
kezét fogva; egy harsány „éljen" rázta meg a
levegőt. Bauhofer kipirult arccal boldogan kö
szönte meg az ünneplést. Karge egyházi felügyelő,
ki nem volt a szónak az embere, egy meleg kézszoritással akarta a lelkészt kárpótolni az el
maradt dikcióért. Kimnach gondnok boldogan
lengette széles karimájú kalapját, „Isten hozta*
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tették. Azok a lelkeket nyerték meg Krisztus szá
mára, ezekre a lelkek megtartásának feladata hárult.
Munkájuk kifejezetten lelkipásztori jellegű: az
efézusi „vének* Pál apostollal együtt letérdelnek
imádkozni az egész nyájért, „amelyben a Szent
Lélek vigyázókká tette őket,* Péter apostol pres
bitertársnak nevezi magát Kisázsia keresztyénéi
hez intézett levelében. Később e téren nagy válto
zások következtek b e : amily mértékben nőtt a
hivatásos papság hatalma, abban a mértékben sor
vadt az „önkéntes p ap ság *: a presbiterek serege.
Kr. u. 250 körül a presbiter már a hierarchikus rang
létra egyik fokán áll, közvetlenül a püspök alatt.
A reformáció feltámasztotta halottaiból az
apostolok korát egyházi berendezésével együtt. A
tiszta evangéliommal visszatértek a presbiterek is,
akik a lelkésszel együtt a gyülekezet kormányzá
sának gondjában s felelősségében osztoztak. A
protestáns egyházak világszerte zsinat-presbiteri
alapon rendezkedtek be. Ámde a reformáció egyhá
zának presbiterei mégsem azonosak az Újszövet
ségben említettekkel: nem intenek, nem tanítanak,
nem is vigasztalnak az evangéliommal, munkájok
arra szorítkozik, hogy az egyház kormányzásában
részt vesznek. Áz 1893. évben I. Ferencz József királytól szentesitett egyházi alkotmányunk a pres
biterek tisztét igy irja körül: őrködni, hogy az
egyházban.s iskolában mindenek ékesen és szép
rendben fo ly jan ak .r.ú ; t
;;; ,
.
Az észak hatalmas protestáns nemzetei á t. érezve ézen ellentmondást a presbiteri ’ hatáskört
lényegesen kibővítették: Hollandia lutheránusai a
presbiterekre úgy tekintenek, mint a hithűség és
vallásos buzgóság mintaképeire, akik testületileg
vonulnak be a templomba a lelkipásztor vezetése
alatt. Skócia reformátusai a presbitereket templomi

szólt németes kiejtéssel. Tíz-husz kéz nyúlt egy
szerre feléje. Bauhofer lelkész alig győzte meg
szorítani őket és mindenkinek külön köszönni a
szives fogadtatást. Fent a parton egy öblös batár
várt a nap hősére, hogy családostul elvigye Kimnach gondnok lakására, az „Ispota-utcába*, hol
fűtött cserépkályha, párolgó étel várta a lelkészcsaládot. „Milyen volt a h a jó -ú t?“ „Volt-e jó
helyük?" „Nem fáznak?* ostromolta a házi gazda
és neje egyszerre a kedves vendégeket. Bauhofer
lelkész épen felelni akart, midőn harsány kopog
ta tá s hallatszott az ajtón. „Herein 1* Az ajtó ki
nyílt. ófen sége, a nádor testőre állt a küszöbön,
mereven összeütött bokával: „Őfensége Mária
Dorottya főhercegasszony — mondá, mintha
raporton volna — legkegyelmesebben kérdezni
méltóztatott, hogy a lelkész úr és a családja jól
érkeztek-e m e g ?* Bauhofer boldogan köszönte
meg a kegyes érdeklődést. „Csak annyit mondok,
szólt Kimnach, aranyból van a főhercegnő szive*.
„Igen, igen, bizonyítgatta Karge, ha van az an
gyaloknak testvérük itt alant a földön, esküdni
mernék rá, hogy Mária Dorottya az.*
(Vége.)
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díszhellyel tisztelték meg, de ugyanakkor az evangéliomot is a kezükbe adták, hogy hirdessék azt
vasárnap délutánonkint a vasárnapi iskolák kisdedei
közt, a züllésnek különösen kitett külvárosi ifjúság
nak, tömlöclakóknak, betegeknek egyaránt. Lélekbe
markoló látvány egy presbitertjátni, ki foglalkozására
nézve egyet, tanár, amint a -Züllés veszélyének kitett
serdülőket kaláccsal-szeretettel Jézushoz csalogatja.
A magyar protestantizmus a külföld e be
vált intézményeiből alig valamit, vagy épenséggel
semmit sem vett át. De az az aggasztó válság,
melybe a protestantizmus a legutóbbi években
sodródott, arra kényszeritette az evangéliom egy
házait, hogy minden eszközt igénybe vegyenek,
amelyek alkalmasak a protestáns vallás megerő
sítésére. Mindenek szeme a presbiterekre tekintett,
tőlük várva önkéntes egyházépitő munkát a gyűléstermeken kívül is az egyetemes papság magasztos
újtestamentomi elve alapján. Még emlékszünk
arra a száz főt megközelítő lelkes seregre, mely
1923. szeptember első hetében a lelkész buzdí
tására felajánlotta munkaerejét budai egyházunk
nak, kik aztán a népszámlálás statisztikai lapjai
alapján utcát utca után jártak be, hogy az egyház
fentartásához még hozzá nem járuló hittestvéreket
felkutassák. A legbuzgóbbak közülök az akkor
felkutatott hittestvérekkel máig megtartották az
összeköttetést. A Vilma királynő-úti református
egyházközség e napokban egy lépéssel még tovább
ment, a híveknek az egyházgondozó munkába való
bevonását rendszeressé akarva tenni annak ki
mondásával, hogy presbiterré ezentúl csak az
választható meg, ki tizenöt református családnak láto
gatását, egyházi értelemben vett gondozását vállalja.
A presbiterek e határozat értelmében szinte papi
hatáskört nyernek: hivatásuk: a gyengék buzdí
tása, a közönyösek lelkesítése s a betegeknek a
lelkész k özb ejöttével való lelki-testi gondozása.
E modern eszmék bizonyára országszerte
visszhangot fognak kiváltani. Lesznek bizonyára,
akik az eklézsiának ilyen követeléseit túlzottaknak
fogják találni, akik presbiteri mandátumukat
tisztelettel visszaadják a VII. kerületi reform,
egyházközségnek. De bizonyára még többen lesz
nek, kik lelkesült örömmel üdvözlik majd ezt az
újítást, hogy a jogi viták, sivár szavazások után
végre a presbiteri üléseken lelki dolgokról lesz
szó, az Isten dolgairól, amikkel foglalkozni
gyönyörűség annak, ki a munka jármát húzza hat
napon át, s kinek lelki üdülést jelent egy napon
azután Isten dolgaival foglalkozhatni.
Budai egyházunk még ez év folyamán a
kelenföldi egyház különválásából kifolyólag egy
presbitérium
választás
komoly
körültekintést
igénylő feladata elé lesz állítva. Mi legyen e
választás vezérelve? Kétségkívül az, hogy a pres
biteri tisztség nemcsak decorum, hanem komoly
munkára való elkötelezés. Nemcsak a reformátusok
nak, nekünk is olyan presbiterekre van szükségünk,
akik „civilben járó papok,* kiknek fülében cseng
Pál apostol intelm e: „Viseljetek gondot a nyájra,
amelyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tettl*
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választmányi ülése \szombaton, ápr. 5-én, d : a. 5
órakor lesz a tornateremben. Vallásos estély u. ott
vasárnap (ápr. 6-án) d .h i. 5 árukor.
Hangverseny. Az evangélikus főgymnázium
április 5-én vallásos ünnepet rendez a főgymnázium
nagytermében, mely re budai híveink figyelmét felhívjuk.
A dunántúlról, Dombóvár kicsiny, alig 300
lelkes gyülekezetében, gyülekezeti házat építenek.
Lelkűnkben az ős keresztyénség idejének képe tűnik
elő, midőn azt a közös munkát látja, élén a lelkésszel
és az egyház világi vezetőivel. Nincs egy se, aki egy
téglát ne adjon az Isten hajlékához. Mennyien vagyunk
mi itt, és vajon mernénk-e mi nagy tábor, egy hajié- »
kot emelni Isten dicséretére, az árváknak, az elaggottak
nak ? Isten áldja meg a kis Dombóvár nagyhitfi népét.
Theologiánk. A soproni hittudományi egyetemen
összeállították a II. félévi tanrendet. Tanítanak: dr.
Deák jános, Kiss Jenő, dr. Prőhle Károly, Payr Sán
dor, Stráner Vilmos, dr. Kovács Sándor, dr. Schneller
István és dr. Király L főorvos. Legyen gazdag áldás
munkájukon, adjon kegyelmet és erős felelőségérzetet
az Isten a tanári karnak, hisz az ö kezükben van
letéve a lutheránia jövője.
P rotestán s gyermekvonat. Április 8-án indul
újból egy teljes gyermekvonat Hollandiába, mely k. b.
600 gyermeket hoz vissza. A vonat Nagypéntek
reggelén érkezik vissza a Keleti pályaudvarra. : í ^
Amerikai segitség. A német evangélikusok kő- szivet is meglágyító Ínsége, valamint az oroszországi
lutheránusok vészkiáltása arra bírta a Dr. Morehead
professzor vezetése alatt álló északamerikai lutheránus
egyházat; mely mintegy 12 millió hívőt számlál, hogy
'a bajban; Ínségben levő hittesfvérek részére pénz-: m
adományokat ^öjtseriek^ iMásfélmlllió tíölláííp.'vbn H
szükség*,'adta ki a jelszót a gyűjtést irányító Dr.’Mórehead. Most arról érkezik hir, hogyi a gyűjtés kitű- - ,
nőén indul. A gyűjtött pénzből Németországnak 300.000
dollárt, mint első segélyt már átutaltak. Amerikai hit
testvéreink ezen áldozatkészsége mindeneknek tiszte
letet parancsol. A háború szomorú befejezése óta
mindenek szeme Amerika felé tekintett, s onnan még
mindig segitség jött. Milliókkal segélyezték magyar
egyházunkat, nem kevesebbel Ausztria egyházait s
áldozatkészségük még mindig ném merült ki. Róluk
el lehet mondani: A jókedvű adakozót szereti az Isten.

Istentiszteletek sorren d je ápr. 6-án, vasárnap:
9 órakor német nyelvű istentisztelet, beszél: dr. Var
sányi Mátyás.
\
. . .
10 órakor ifjúsági istentisztelet, beszél: R eif Pál.
11 órakor magyar nyelvű istentisztelet, beszél:
Petrovics Pál.
. Gyermekistentiszteletet tartunk minden vasárnap
10 órakor a várban; a Krisziina-téri elemi iskolában
és a Labanc-úti iskolában.
Böjti istentisztelet péntek d. u. 5 órakor. Beszél:
Kiss László.
Minden kedden d. u. 6 órakor bibliamagyarázó
óra a lelkészt hivatalban. Mindenkit szeretettel hívunk.
lratterjesztés. Híveink naponta jönnek a lelkészi hivatalba bibliáért s különféle vallásos iratokért.
Lelkészi hivatalunk úgy akar segíteni e bajon, hogy
vasárnaptól kezdve az istentiszteletek alkalmával a
Luther Társaság összes kiadványait fogja árúsittatni a
templom bejáratánál. Az iratterjesztés nemes munká
ját, az ifjúsági Egyesület titkárja: Benedek Ernő egye
temi hallgató vállalta. Hisszük, hogy híveink szeretet
tel fogadják és pártolják az újítást.
, Születés. Szombaton, 29-én kereszteltük Matics
Árpád gépészmérnök és neje Hoffmann Anna leányIcáját: Ilonát. Isten áldása kiséqe a gyermek útját. ’
"
‘ Halálozás. MáÜk Cárolin, 20 éves kofában élhúnyt. Legyen könnyű á hant, mely porhüvelyét takarja.
•'
Személyi hirek. Scholcz Gusztáv, ny. bánya
kerületi “püspök/ Isten segedelméből felépült.
-tsí .Kamatmentes kölcsönök. Örömmel; közöljük
•híveinkkel,, hogy megkezdtük a lapunkra adott kamat
mentes .kölcsönök visszafizetését Sajnos ez .lassú
munka lesz, de hálás szívvel gondolunk a mi Urunkra,
hogy ennyire, is megsegitett. A Hegyen épített város
élő bizonysága Buda erősödő evangélikus táborának,
mely egyházáért áldozni kész s csupán önerejéből egy
belmissziói lapot bírt kiadni. Áldja meg az Isten
mindazokat, akik a nagy célt megértve sejtettek az
első zászlóbontásnál s áldja meg a Hegyen épített
várost további útjában, hogy már itt e földön meg
kezdhesse munkáját, Isten dicsőségére: a mennyei
hegyen épített város felépítését.
Egy nehéz helyzetbe Jutott nő, háznál fehér
Szeretet oltára. Hegyen épített városra: Dr.
Glatz Erik 50.000, Alberty Ernő 22.000, Falvay Kálmán nemű és ruhajavitást vállal jutányos áron. Cím a lel
készi hivatalban.
20.000, Glatz Richárd 50 000 K-t. Németeknek.; X. Y.
100.000, Vági Ferenc 50.000, dr. Terbócz Istvánná
Kardos Jenöné iparművészeti szalonjában
100.000 K-t. Különös elismeréssel kell megemlékez
jutányos áron készítenek függönyöket, kézimunkákat,"
nünk özv. Vecsey Jánosné buzgó hívünkről, aki egy
fehérhimzést, fehérneműt. Gyors kiszolgálás. IX.,
maga csaknem 400.000 K-t gyűjtött össze nagy fárad .Soroksári-út 42., II. em.
sággal, német hittestvéreink számára. Á gyűjtött összeg
immár az 1,200.000 K-t átlépte. Oroszországi evangé
Krausz Rezső ev. kályhásmester, I:, Vérfnező-o.
likusoknak: Krausz Rezső 5000 K. Dervarits M ária,- 14., vállal-mindenféle kályhajavítási munkálatot. Az
férje halálának évfordulója napján 50.000 K-t juttatott általa készített kályhák 50%-os tüzelőanyag megtaka
az egyháznak. Stempel Eta 2500 K-át. Monda az apos
rítást jelentenek. Szolid árak.
tol: A jótéteményben pedig meg ne restüljetek.
Hill Otti II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját az
evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos
Kelenföldről. A kelenföldi lelkészi kör területén kiszolgálás.
istentisztelet az /., Horthy Miklós-út 27. sz. községi
Vágó Béla ev. iparművész asztalos műhelyében
elemi'iskola tornatermében, d. e. 11 órakor beszél:
1., Zita királyné-út 4. jutányos áron készíttetnek a leg
Szabó Aladár. Budafokon a református templomban
szebb bútorok és asztalos munkák,
tL e* 9 órakor beszél: Lombos Alfréd. Bibliai óra
Zsenis János modern cipész, L, Krisztina-körüt
az I., Horthy Miklós-út 27. sz.'. iskolában minden
77. Műhelyét az evangélikus hitt^stvérek figyelmébe
*csütörtök d. u. 5. órakor és a Hengermalom-úti isko
lában minden kedd d. u. 5 órakor. A Nőegyesillet ajánlja !
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