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Keressétek először az Isten országát és annak igazságát!
M áté ev. VI. 33.

Szent tüzek
Deák Ferencnek, a roppant fegyelmezett,
higgadt elméjű, puritán jellemű »haza bölcséi
nek volt vegy szenvedélye. Zalai szőlőhegyeken,
borongás őszi alkonyaton egy-egy máglyát ra
kott avult szőlőkaróból, rozséból, azután meggyujtotta s mellé telepedve, szótlanul, mélán
nézett bele a tűzbe, a lángok lobogásába. Ilyen
kor messze kerülték áhitatos tisztelettel az »öreg
urat- a hívei, mert a »haza bölcséinek ilyen
kor áhitatos átszel lemültség sugárzott az arcán.
Egyedül volt a maga nagy leikével s a némán
hallgató, de annál szebben beszélő természettel.
Ha a haza bölcsének a hideg elméjét, nyugodt,
vas legye Inni lelkét is megragadta a tűz látvá
nya, nem csoda, ha mi, egyszerűbb lelkű em
berek is valami különös érzéssel nézünk bele
a lobogó tűzbe, mely ősi közvetlen erővel hat
ránk. Hatalmas tényező is a tűz az emberiség
kulturális életében. Sok ezer éven át a tűz se
gítette az emberiséget a mai kultúra színvona
lára. A tűznek a teremtő és pusztító hatalmát
kezdettől fogva sokra becsülte az ember.
A mitológia szerint Prometeüszt azért lán
colta sziklához az istenség s azért tépték a máját
folyton a keselyük, mert lelopta az égből a tüzet.
Micsoda szimbolikus mély sejtelem a tudás,
az elméleti kultúra, a »jó és rossz tudásának
fája« édenrabíó mérgéről! És azóta is más
formában, de ugyanezt ismételgetik a gondol
kodók. Tűz minden igazi élet, tűz minden igazi
tett, tűz minden kultúra lelke, édesanyja. Nem
csak a kis családi »tüzhely« körül áraszt me

leget és világosságot, nemcsak gépeket hajt,
nemcsak a közgazdasági élet egyik főtényezője,
hanem még lennél is több!
Krisztus Urunk első apostolaira is »tüz«
szállód alá az égből. Tüzes, lobogó lángocskák.
Minden emberi emelkedés vezéreit tűz hatotta
át. Apostoli tűz. Szent, lobogó szenvedély. Ilyen
szent tűz volt az édesanyja minden értékünk
nek. Nagy lelkek tüze, nagy lelkek »elégése«
termelte önmagából a korszaknyitó, milliókat
ébresztő világosságot, a milliók sorsán lendítő
nagy tetteket, népek jogait, szabadságát, előre
haladását. Tűz nélkül megáll a gép, megáll a
kultúra s visszasorvad az élet a dermesztő sem
mibe. Tűz kell, tűz, szent tűz mindenhová, ahol
a jövendő ugarát szántják, ahol a jövő bölcsőjét
ringatják, ahol az ég felé lendül az élniakavás!
Tűz, soha nem lohadó, az eget csapkodó lángu
szent tűz! Ez visz előre, ez visz fölfelé...
Evangélikus egyházunk célja a légégre)-,
törőbb, legnagyobb akarás: »Isten fiaivá tenni
az embereket.« Aki ismeri az emberi termé
szetet a maga terheltségszerü ezer átkos gyarló
ságával, tehetetlenségeivel, a szinte áthatolha
tatlan barbársággal, |ísnyerseségé|vél, az jól
tudja, hogy milyen szédítően nagy, milyen
végtelen messze lévő a mi egyházunk céljai
Ha az emberi erőn, emberi tudáson és jóaka
raton múlna e cél elérése, akkor véres tragé
dia, lehetetlen utópia volna e cél elérésére tö
rekedni. De mégsem utópia, mégsem lehetet
len dolog, hanem szivremegtető lehetőség, szinarany valóság! Valóság, lehető valóság e cél
azért, mert ez a cél az Isten akarata, a »tüz«
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Teremtő uráé! Ö gyújtja a legnagyobb tüzeket!... Mint az első apostolokban is, akik a szent
tűz leszállása után a Messiásgyilkosoktól való
félelmükben remegve bezárkózó, magunkfajta
emberből emberfölötti emberré váltak s neki
indultak, hogy felgyújtsák a világot azzal az
olt hatat la n . tűzzel, éppúgy a történelem hé
roszaiban is ő gyújtotta meg a szent tüzet
amely olthatatlan, lobogó lánggal emberfölötti
teljesítményekre, ragyogó önfeláldozásra, óriási
munkabírásra és győzhetetlen akaratra tüzesitette a lelkűket. Az Isten lelke gyújtogatja
most is ezeket a szent tüzeket. Nemcsak a
történelműi nagyságokban, hanem a hétköznapi
élet névtelen, szürke vértanúiban is. Ezek a
szent tüzek égnek az evangélikus édesanyák és
apák, a nyomorral küzdő ifjak és a beteg
ség keresztjét hordó emberek lelkében is ak
kor, ha már találkoztak egy-egy nagy pilla
natban az Isten szent szeretetével, a felemelő,
megerősítő, megszentelő Lélek tüzével egy-egy
válaszúton, egy-egy igazi szeretetmegnyilvánu1ás kereszttüzében. Ez a lobogó, szent tüzlángocska a hit :. Az igazi, élő, dacos, csüggedetlen, mindent lebiró, mindent’elbíró, a kint gyö
nyörré változtató hit! Az a kis szent tüzláng
lobog sok evangélikus lélekben. Ez teszi őket
erőssé, szívóssá, derült lelkűvé, fáradhat altikínná...
.
De vannak sorainkban olyanok is, akikben
a tűz kiálvófélben van. Ezek az emberek be
tegebbek a legbetegebb embernél, szegényeb
bek az utszéli, hazátlan koldusnál. Nincs ben
nük tűz. Nincs bennük élet. Olyanok, mint
az árbócavesztett hajok a zúgó tengeren. Mar
talékai lesznek az élet összemorzsoló erőinek.
Mert hit nélkül semmit sem ér el az ember,
de viszont »minden lehetséges annak, aki hisz!Evangélikus egyházunknak terhei a hitetlenek,
a reménytelenek, a csüggedtek, azok, akikben
kialvóban a tűz, hiszen a lelkűk dermesztő fa
gyával kioltják a tüzet másokban is könnyen.
Evangélikus egyházunk akkor felel meg becsü
lettel a maga isteni, szent céljának, az embe
rek Isten fiaivá tételének, ha azok a hívei, akik
ben lobog a hit szent tüze, összefogva élesz
tik, gerjesztik a többiekben is az élet szent
tüzét, a hitet, hogy mindent legyőző erővel ég
jen, lobogjon minden evangélikus lélekben. A
tűz gyorsan terjed... Egy szál gyertya tüzével
meg lehet gyújtani ezer gyertyát is. Ha egy
családban csak egy lélekben, az édesanya lel
kében nem alszik ki a szent tűz, a hit tüze, ak
kor az ő lelkének a tüze belekap előbb, vagy
utóbb a férje, a gyermekei, az unokái leikébe
is. Csak egy lélekben legyen szent, olthatatlan
tűz, akkor az tovaterjed. Egy gyülekezetben
csak néhány lélekben legyen apostoli tűz, amely
lobog, világit, •melegít magával ragadó erővel,
akkor az a tűz tovaharapódzik a hívekre, az
egész gyülekezetre s a szent tűz egybeolvasztja
a hívek százait, ezreit az egy, közös, égi Cél szol
gálatára. Egy létiport, csüggedező, kimerülés
felé közeledő nemzetben csak néhány száz, vagy
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ezer talpigférfi és nő legyen, aki nem ismeri
meghátrálást, gyáva csüggedést, hanem összeszo-j
rilott foggal, elszánt erővel és hittel lelket önt a j
nemzet millióiba a nemzet Géniuszának ősi]
szent (füzével, akkor az a nemzet nem veszhet]
el! A tűz, az égi szent tűz: a hit a lelke min-]
dennek, életnek, jövőnek, győzelemnek, üdvnek!!
Gyuljatok ki hát ti szent tüzek szerte szét
mindenütt a magyar éjszakában! Lángotok lo-l
bogjon egyre magasabban s fent az égen ölel
kezzék és olvadjon egybe, hogy egy lánggá, egy]
tüzzé, egy akarattá legyen minden magyar lé-j
lek ereje, egy mérhetetlen, a pokol kapuit is
szétzúzó vasakarattá, amely csak egyet akar,,
egy szebb és jobb magyar jövendőt! Ennek a
tűznek a felgyujtásában, ennek a jövőnek a ki
harcolásában nekünk kell előljárnunk, evan
gélikus magyaroknak, a mi lelkünk lutheri
tüzével. Fel hát Luther népe s gyújtsunk, gyúj
togassunk, lelkesítsünk, ragadjunk magunkkal
minden csügged őt, hogy legyen Ilit, legyen
tűz, legyen akarat minden magyarban s ki
gyulladjon a magyar szivek egetverő máglyátüze, a nagy, szent magyar tűz s ez megszül
hesse gyermekét: a boldog magyar jövőt!...
Pass László.

Budai egyházunk

folytatólagos közgyűléséről csak a legnagyobb '
szégyenkezéssel adhatunk számot. A muftii11!(ÜT
eV. leánykollégium tágas díszterme teljesen meg- I
telt közgyűlési tagokkal és a karzat is nagyon ]
népes volt. A napirend tárgyalása előtt Sándy I
Gy. felügyelő a püspök ur kívánságára kije- 1
lentette, hogy Hüttl Ármin május hó 22-én j
kelt körlevelében van egy mondat, melyből 3
szó hiányzik. A körlevél ezen mondatába: 1928 ]
december végén kértek fel másodszor (t. i. la- 1
púnk szerkesztésére) és ekkor elvállaltam, mert 1
a főtisztelendő püspök ur azt a kijelentést tette I
nekem, hogy lelkészünk »sajátkezű irápban j
adta«, hogy 1929 március 18-án feltétlenül meg I
fog válni budai állásától.« beletartozik ez a 3 1
kiemelt szó, mely nem volt benne. A püspök 1
ur ezen kiegészítése jegyzőkönyvileg megállapít- 1
tatott. A felügyelő megintette^ Gaál József val- 1
lástanárt a gyűlés színe előtt azért, meri május 1
24-én indokolás nélkül megtagadta a felügyelő I
azon' kérését)'h'ögy'a’ gyámintézeti gyűjtésben '
segéffiezzekT Ezegyszer más utón nem kíván ]
véle szemben eljárni.
A napirenden levő számadásokhoz dr. Hor- ]
váth Kornél, dr. Hank József, Gnoth Emil és j
Hank Olivér, utóbbi mint a számvizsgáló bizottság j
tagja szólaltak fel és ajánlották, hogy a gyű- )
lés fogadja el a számadást, fejezze ki háláját
a gondnoknak a hü sáfárkodásért és adja meg
neki a fölmentvényt. Dr. Mohr Győző, Kálmán
István és dr. Demel Aladár, bár hangoztatták
a gondnok hűséges sáfár kodását, a számadást
nem akarták elfogadni, mert a gondnok törvé
nyes felhatalmazás nélkül gazdálkodott. Hiába
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. hangoztatta ezen felszólalókkal szemben dr.
• SztehloA. gondnok, hogy az E. A. bölcs rendelkeÍ zései meg akarják akadályozni, hogy az egyház
ban anyagi kérdések körül pártoskodások kelet
kezzenek, hiába olvasta fel az E. A. 275. §-át,
mely világosan és félreérthetetlenül igazolja a
gondnok és az elöljáróság eljárását, az ellen
zék nem akart az egyházi törvény előtt meg
hajolni és igy a számadás fölött névszerint
való szavazás történi nagy izgalmak és sok
rendetlenség között, melynek eredménye az volt,
hogy a női egyháztagok állal benyújtott meg-,
hatalmazásokal érvényesítve, 219 szavazatot le
adtak a számadás elfogadása ellen és 189 sza
vazatot az elfogadás mellett.
A 438 szavazatból volt 271 férfi és 161 női
szavazat. A felügyelő kihirdette, hogy mint a
múlt esztendőben is, a számadást az E. A.
275. §-a alapján az egyházmegyei számvevőszék elnökéhez fogja felterjeszteni.
Következett az 1930. évi költségvetés tár
gyalása. Mohr H. adminisztrátor kérte a költ
ségvetésnek tételről-tételre való tárgyalását. Dr.
Kilényi ejvi alapon akart a költségvetéshez szó
lam. Erre nem kapott engedélyt. A gondnok
felolvasván az E. A. 263. §-át, csakugyan té
telről-tételre kezdte olvasni a költségvetést. A
felfüggesztett lelkész és Reif vallástanár fizeté
sét megjegyzés nélkül fogadta el a gyűlés, mi
kor azonban Hüttl vallástanár fizetését olvasta
a gondnok, kitört a vihar. A legkülönbözőbb
hangnemekben és árnyalatokban tört ki a fékezhetetlen gyűlölet és harag a győzelmes el
lenzék részéről és »nem szavazzuk meg«, »egy
fillért sem Hüttlnek« kiáltások hangzottak el
és egyszerre többen is szólásra álltak fel.
Dr. Kilényi, ki elsőnek jelentkezett, a költ
ségvetést nem fogadja el kél okból, mert ezt
a presbyteriumot az egyház ügyeinek vezeté
sére illetékesnek nem ismeri el és mert . csonka
presbyterium^-mai szemben bizalmatlan. Sze
rinte az elöljáróság és a presbyterium megbí
zatása már 1929 dec. 31-én lejárt és minthogy
a múlt évi közgyűlés kifejezte vele szemben
bizalmatlanságát, le kellett volna mondania.
Felolvasta annak a levélnek szövegét, mely
ben 1929 junius 18-án több presbyter közösen
bejelentette lemondását és melyben az egész
elöljáróság és presbyterium lemondását köve
telik és általános tisztujitást kívánnak. E levél
ben szerepel az a kifejezés, hogy csonka presbyteriummal az egyház többsége ellen kormá
nyozni nem lehet, ez nemcsak alkotmányelle
nes, de erkölcstelen is. E kitételnél nagy erővel
tört ki a vihar, melyet a szólónak rövid egy
házi nyilvános szereplése az elfogulatlan szem
lélővel könnyen megértet. Dr. Kilényi olyan
mentalitást és modort tanúsított eddig, mely
egyházi gyűléseinken még teljesen ismeretlen
volt és amelyet ősi evangélikus családok
tagjainál nem tapasztaltunk. Hiányzik belőle az
amit az evangéliumi szellemű, egyházi jelző
vel lehetne körülírni. Nem csoda, hogy a nagy
felzuduló táborból kilépett egy tisztességben
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megőszült tábornok és felelősségre vonta dr.
Kilényit. Az elnöklő felügyelő az »erkölcstelen«
kifejezés miatt rendrcutasitotla dr. Kilényit és
felszólította, hogy ezt vonja vissza. Dr. Kilényi
azt válaszolta, hogy nem von vissza semmit,
mert ezt a kifejezést csak idézte. Minthogy a
rend teljesen felbomlott, a felügyelő1 az1 ülést
feloszlatta.
Végtelen szégyen és fájdalom fogta éli á
legtöbb egyháztagot, aki nyugodtan viselkedett,
hogy ilyen gyászosan ért véget ez a közgyű
lés. Rendkívül leverőleg hatott az a lángoló
gyűlölet, mely Hüttl vallás tanárral szemben
megnyilvánult olyanok részéről is, kik vele
soha egy szót sem váltottak és akiket; ő sem
ismer; de olyanok részéről is, kiknek, ő fontos
szolgálatokat tehetett hivatalos és nem hivata
los érintkezésben. Ezt a gyűlöletet csak úgy le
het megérteni, hogy rosszakaratú emberek terv 
szerűen korbácsolják fel a kellő ítélkező és gon
dolkozó képességgel nem biró egyháztagok lel
két azzal a híreszteléssel, hogy Hüttl ki akarja
túrni rajongásig szeretett lelkészüket állásából.
Holott, akik Hüttlt ismerik, tudják, hogy scinmiféle lelkészi áll ásra nem reflektál, tökélete
sen meg van elégedve tanári állásával cs azo
kat a sérelmeket, melyeket az 1918. évi válasz
tásnál el kellett szenvednie, már régen megbo
csátotta és ezt tettel bizonyította is. Hiszen ép
pen ő vetett véget 1920-ban a lelkászválasztási
pörnek, mely tudta nélkül indult meg. És ez
után is alkalma volt a budai lelkésszel szemben
nagylelkűségét kimutatni. Erről az egyházi felsőbbség hiteles felvilágosítást adhat bárkinek.
1928 szeptember 7-ig senki sem vá
dolta azzal, hogy a zavarosban halászni akar.
De ezen a napon meg kellett tagadnia dr. Var
sányi Mátyásnak azt a kérését, hogy vállalkoz
zék annak a 18 presbyternek áthangolására,
kik 1928 junius 22-én névszerint való szavazás
ban kifejezték dr. Varsányi Mátyás lelkésszel
szemben bizalmatlanságukat és őt a budai lel
készi állásra méltatlannak mondották. Meg kel
lett pedig tagadnia e kérést azért, mert az illető
férfiak egyike-másika vele szemben barát
ságtalan magatartást tanúsított, másrészt pe
dig nem tartotta lelkészhez méltónak azt a
kísérletet, hogy komoly, felelősségük tudatában
cselekvő férfiakat, kik hosszas tanácskozás vitán
névszerint való szavazással fejezték ki állás
pontjukat, melyet a felsőbb hatóságnak jegyzőkönyvi kivonatban hoztak tudomására, ezen. ál
láspontjuk megtagadására rábeszéljen. E nap
tól kezdve hangzottak el az első híresztelések,
melyek élénk visszhangra találtak az Attilautcai, Koronaőr-utcai községi iskolákban tartott
pártgyüléseken és ezeket a híreszteléseket ter
jesztették azok a személyek, akik 1929 február
havában állítólag 2083 bizalmi aláírást sze
reztek a felfüggesztett lelkész javára, aki, amint
a püspök kijelentéséből a gyűlés tagjai meg
tudhatták, sajátkezű Írásban adta, hogy 1929
március 18-ig elhagyja budai lelkészi állását.
A rágalmak térjesztőit. nem kívánjuk, most kö-
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zclebbről megjelölni. Egyiknek-másiknak nagy
múltja van a rágalmazásban. Nyugodt lélek
kel az isteni igazságszolgáltatásra bízzuk őket.
De egyúttal kérjük is az Istent, világosítsa meg
lelkűket, hogy irtsák ki szivükből a gyűlöletet,
mely semmimképpen sem illik Jézus követői
hez és gondoljanak az Ítéletre.
A gyűlés után kínos szemrehányásokat hal
lottunk, hogy a h. lelkész, aki a felsőbb hatóság
bizalmából viseli elnöki tisztét és mint nyilván
valóan semleges fél, elsősorban lett volna köteles
a híveket kioktatni a törvényes rendelkezésekre,
ez irányban nem tett semmit és igy történhetett
meg az, hogy olyan költségvetési tételekhez is
akartak hozzászólni, melyeket ebben az esetben
az (E. A. 245. §-a alapján senki sem tehet
vita tárgyává.
Szomorú, hogy bár a belső láz már éppen
négy éve emészti és erőtleniti egyházunkat, az
adófizető hívek ezrei meg nem mozdulnak és
a hatóság sem siet a gyógyítással olyan gyor
san, amint azt tennie bizonyára módjában
volna. Szomorú az is, hogy müveit emberek
olyan kevéssé gondolkodnak és olyan átlátszó
rágalmaknak hitelt adnak.
Isten óvja szeretett evangélikus egyhá
zunkat és adja, hogy sokat zaklatott egyhá
zunkban álljon megint helyre az erkölcsi rend,
a törvény feltétlen tisztelete és térjen vissza a
hívek közé a kölcsönös megértés és a békességes együttmunkál kodás: hazánk javára, Isten
dicsőségére!
Budai Lutherszövetségünk Vegyeskara ju
nius hó 18-án, esti 7 órai kezdettel a Budai
Kath. Kör (II., Fő-u. 83. sz.) dísztermében
jubiláris hangversenyt tart. Tiz évvel ezelőtt
ugyané helyen, ezen szereplőkkel és u. e. mű
sorral tartotta meg első hangversenyét. Azóta
a t agok legnagyobb része kicserélődött, más a
karnagy is, csak az elnök, Reif Pál vallásta
nár, aki a kart megalapította, a tagok legtöbb
jét a belépésre és önzetlen munkára rávette
és kitartásra lelkesítette, aki a kar munkáját
szünetlen odaadó fáradozásával lehetővé tette, a
régi. Az ő s z í v ó s kitartásának köszönhető, hogy a
kar úgy istentiszteleteink vallásos áhítata eme
lésében, mint más gyülekezetek életében áldott
munkát végezhetett. Az egyház elöljárósága sok
alkalommal adózott, már elismeréssel a kar
munkássága bánt. A híveken áll most, hogy
tömeges megjelenésükkel bizonyságot tegyenek
arról, hogy méltányolják a kar nemes szolgála
tát és a jegyek megváltásával anyagilag is tá
mogassák és a jövő újabb tiz évre munkaké
pessé tegyék a kart. A hangversenyre szóló Je
gyek egy és két pengős árban a lelkészi hiva
talban és a tagoknál kaphatók. ■
Sánlha Károly síremlékére adakoztak: Farkas Z.
5.04, Schramek H. 1, Balogh D. 1, Perl Zsuzsa
,2 Zsák Z. 2.64, Zolnay L. 1 pengőt.
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Az anarchia felé
A budai egyház május 31-i közgyűlései
azon borult fel, hogy a gyülekezet egy részének
a vezérszónoka még tárgyalás alapjául sem
akarta elfogadni az egyházközség vezetősége ré-]
széről beterjesztett költségelőirányzatot.
Az ok: általános bizalmatlanság a gyi'i-l
Iekezet vezetősége ellen.
A vezérszónok nagyon erősen aláhúzta azt
a kijelentését, hogy sehol a világon nincs példa
arra, hogy egy közület vezetősége a tagok bízat- j
mával szemben kormányozni merjen.
Ez az elv az egyházban naiv elv, mert az
egyház tisztviselői és hivatalnokai nem bizalmi
rendszer alapján ülnek hivatalaikban. Válasz
tásuk azon alapszik, hogy a gyülekezet hívei
őket tartják tisztjük betöltésére a legalkalma
sabbaknak. Esküt tesznek s Isten és ember
előtt való felelősségük tudatában a törvények
és legjobb meggyőződésük szerint teljesitik kö
telességüket.
Állásuk vagy megbízatásuk nem akkor szű
nik meg, mikor választóik megvonják tőlük a
bizalmukat, hanem akkor, amikor a mandá
tumuk lejár vagy hogyha fegyelmi bíróság
mozdítja el őket.
Ezen az alapon tehát csak olyan emberek
indíthatnak harcot a budai egyház vezetősége
ellen, akik egyházunk igen fontos alapelveivel
és jogszabályaival nincsenek tisztában vagy
akik ezekkel a törvényekkel tudatosan szembe
helyezkednek.
_______
A költségvetés tárgyalásának a visszautasí
tása éppen ily jogosulatlan volt. A költségvetés
beterjesztése a presbyteriumnak, a godnoknak
és az egyház elöljáróságának törvényes köte
lessége. A közgyűlés a beterjesztett költségvetést
tárgyalás alapjául köteles elfogadni. Erről be
szélni sem lehet. Nem lehet pedig azért, mert
egyházunkban arra is törvényes intézkedés van,
hogyha a gyülekezet nem akarna élni azzal
a törvényes jogával, hogy a költségvetést meg
ái lapítsa, akkor ezt érvényes egyházi törvé
nyeink értelmében az Egyházi Alkotmány 261.
és 265. §-a értelmében az esperesnek vagy megbizottainak a kötelessége, hogy a mulasztást
okozók, esetleg a közgyűlési tagok költségén
a helyszínén összeállítsa vagy összeál littassá.
A közgyűlés tagjai úgy látszik nem ismerik a
törvényt, a közgyűlés elnöksége pedig elmulasz
totta azt a kötelességét, hogy a közgyűlést kiok
tassa egyes tájékozatlan vagy fegyelmezetlen
tagjai viselkedésének a következménye felől.
Nem fog tehát ártani, hogyha ideiktatjuk a
törvény erre vonatkozó rendelkezését.
A 261. § igy hangzik: »Az egyházközségi
költségelőirányzatnak és kivetésnek közgyűlési
megállapítását az illetékes lelkész az illetékes
esperesnek az egyházmegye által szabályrendeletiieg meghatározandó időben bejelenti.
A 265. § szövege pedig ez: »//a a bejelentés
a 26‘t. § értelmében meghatározandó határidőig
meg nem történik s a mulasztás fontos okokkal
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nem igazolható: az esperes személyesen megy,
esetleg egy vagy két megbízottat küld az illető
egyházközségbe, az egyházközségi költségelő
irányzatnak és kivetésnek, a hanyag elnökség
vagy egyháztanács s esetleg közgyűlési tagok
költségén a helyszínén leendő összeállítása vé
gett.«
A közgyűlés egyik vagy másik szónokának
ezzel szemben elfoglalt álláspontja törvényelle
nes és jogtalan. Autonomiaiellenes is, mert ma
gatartásuk az egyházközség autonóm jogának
a feladásával, a költségelőirányzat és a kivetés
hatósági megállapitásával jár. Az autonómiá
nak ez a vak és oktalan elárulása magában
hordja kárhoztatását. Aki ilyet tesz, megfosztja
magát attól a jogtól, hogy szájába vegye az
autonómia nevét. Az ilyen ember árulója és
megcsufolója az autonómiának. A mi egyházunk
törvényei nem ismerik és egyenesen kizárják
az exlexet és a költségvetés megobstruálásának
a lehetőségét is. Ha valamely gyülekezet közgyű
lése vagy vezetősége ezt a botorságot elkövetné,
az kiszolgáltatja magát annak, hogy terhére
és rovására az egyházi hatóság készit költségvetést és kivetést. Ez történt már tavaly is. Egy
tábor azonban, amely a világból hozza a pél
dáit, amely azonban nem ismeri és nem res
pektálja a mi evangélikus egyházunk szabályait
és tételes törvényeit, visszaélve az egyszerű em
berek tudatlanságával és emberi érzéseik tétova
homályosságával, erőszakkal ki akarja provo
kálni ezt az állapotot, hogy azután utána me
gint tiltakozzék az állapot ellen és újra köte
tet fonhasson a vezetőség ellen azzal a téves és
alaptalan állítással, hogy a gyülekezet exlexben
van vagy, hogy a gyülekezet vezetői előirányzat
nélkül gazdálkodnak. Ilyen helyzet lehet az ál
lamban, lehet más közösségeknél, esetleg —
bár nem valószínű — az izraelita hitközségnél,
amelynek a viszonyait néhány vezérember nyil
ván jobban ismeri, mint négyszázesztendős
evangélikus egyházunk szokásait és 1894 óta
érvényben levő és kötelező törvényeit, nálunk
azonban lehetetlen, mert az egyházi alkotmány
intézkedései kizárják.
A jogellenes magatartásra a koronát azon
ban nem ezzel, hanem azzal a kijelentésével
tette fel a közgyűlés egyik pártjának a vezér
szónoka, hogy a költségvetésbe csak a felfüg
gesztett lelkész fizetését engedi beállítani, ellen
ben egyetlenegy más tisztviselő vagy alkalma
zott járandóságát sem akceptálja.
Ez körülbelül a teteje annak, amit törvény,
jog és józan ész ellen el lehet követni !...
Vagy lehet józan emberek közt vitatni azt
az álláspontot, hogy egy gyülekezet pillanatnyi
lag összeverődött és kialakuló többsége díványo
kon és szerződéseken alapuló járandóságok fi
zetését önhatalmúlag és egyoldalulag beszün
teti? Szabad jogtudó embernek figyelmen kivül hagynia egyházunk olyan alaptörvényét,
amit minden egyszerű ember egv olvasásra
megért s amit jogászok számára is elég vilá
gosan foglalt a zsinat törvénybe, mikor az Egy
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házi Alkotmány 245. §-a ezt rendeli: »Rendes
szükségletek azok, melyeket az egyházközség
évenként feltétlenül fedezni köteles, nevezetesen:
az egyházközségi tisztviselőknek hiványaik s a
szolgáknak dijlevelük, esetleg erre vonatkozó
határozat értelmében megállapított összes illet
ményei, stb., stb.«
Furcsa és érthetetlen, hogy az egyházköz
ségnek az a vezetője, aki az egyházi hatóság
megbízása alapján ül az egyik elnöki székben,
nem tudta vagy nem akarta az egyházi törvény
nek ezt a parancsoló szabályát a gyűlésen
megértetni és érvényesíteni. Azzal, hogy a költ
ségelőirányzat feltétlenül felveendő tételei is
megszavazás, vagy kifogásolás és vita tárgyává
tétettek, volt lehetséges az a szégyenletes és fel
háborító jelenet, hogy egy szónok törvényt és
szabályt félnerugva, a jelenlevők egy részének
a helyeslésével megtagadhatta a gyülekezet va
lamennyi fel nem függesztett és súlyos vádak
alatt nem álló törvényes és szerződéses al
kalmazottja fizetésének a költségvetésbe való fel
vételét. Ezzel azok, akik ezt az egyházi és pol
gári szempontból egyaránt szégyenletes állás
pontot foglalták el, oly elvakult, törvényellenes
és valósággal anarchisztikus meggondolatlan
ságot árultak el, amit rendes és józan polgári
szempontból eléggé el sem lehet Ítélni. Nem az
a gyűlés legnagyobb szégyene, hogy egy szónoka
mások háta mögé bújva erkölcstelenséget mer
hetett a pnesbyterium és a vezetőség: szeme
közé vágni, hanem az, hogy budai egyházunk
közgyűlésén akár egy, akár száz ember kész
akarva, tudatosan és szándékosan törvényelle
nes álláspontra helyezkedjék, hogy az egyház
polgárilag legelemibb kötelezettségeinek a tel
jesítését kihivóan megtagadja.
A konkoly é rik ... Az anarchia útban
v an ... Köszönet érte azoknak, akik a helyzetet
idáig engedték ju tn i...
V. 1.
D. Rendtorff emlékkönyv. A Gusztáv Adolfegylet központi elnöksége azzal kívánja emlékzetessé tenni az egylet nagyérdemű elnökének, honi
egyházunk kitűnő barátjának D. Rendtorff Ferenc
nek augusztus 1-én megünneplendő 70-ik születés
napját, hogy a német evangélikus egyház legkivá
lóbb képviselői és néhány külföldi nagytekintélyű
tudós férfiú közreműködésével emlékkönyvet ad ki,
mely főleg a Gusztáv Adolf-egylet munkáját, a
különböző diaspora vidékeken tárgyalja és minden
evangélikus egyházi ember érdeklődésére méltán
számot tarthat. Bizonyára a legnagyobb érdeklő
déssel fogja mindenki olvasni a leningrádi püspök,
D. Arthur Malmgren cikkét a leningrádi lelkészképző szeminárium munkájáról, vagy Teutsch er
délyi ev. püspök cikkét: a G. A.-egylet és Erdély. A 31 ta
nulmányt tartalmazó emlékkönyv ára 10 márka,
de a magyar e. e. e. gyámintézet elnökének Ziermann Lajos, soproni lelkésznek közvetítésével 6
márkáért is megszerezhető. A nekünk megküldött
előzetes jelentés alapján, mely D. Kapler, a német
ev. egyházak szövetsége elnökének előszavát is tar
talmazza, a legmelegebben ajánljuk e könyv meg
szerzését németül tudó olvasóinknak,
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megáll, mert akkor már vizüres térben pereg a
csavar és a viz nem tud az egymás sarkát tipró
Különben pedig a szerves fejlődés, az evolú csavarszárnyak közé benyomulni. Nincs ellentálció dolga ez, aminek állandó örökké eleven, lás, amibe kapaszkodjék a csavar, hogy előre viörökkön ható korrektúrára van szüksége Krisztus hesse a hajót.
A szocializmus helyesen ismerte fel ezt a pon
mérővesszejével.
Már maga Rodbertus körülbelül 500 évre tot és csak ott szocializál, ahol már mindenki látja,
tette azt az időt, amire szüksége, van a világnak, hogy a termelési eszköznek magánkézben való
hogy eljusson odáig, hogy az emberiség maga hagyása veszedelem a közre, a nemzetre. Szocia
érezze a szocializált termelésnek az elkerülhetet lizál ott, ahol Jézus a kevés kenyeret és halat szét
len szükségességét, ha ugyan egyáltalán érezni is osztja az ötezerek között vagy ahol Dávid király
fogja ennek a szükségességét és ha közben — ki lát is feléteti az oltárról vett áldozati kenyereket.
csak a holnapba is? — nem hoz ez az 500 esztendő A köz, a nemzet mentésére.
Tehát még eszmei közösség sincsen a szocia
valami más megoldást.
Érdekes, hogy maga Lenin is arra az ered lizmus és a bolsevizmus között. Amannál a szo
ményre jutott, hogy : 500 esztendő kellene ahhoz, cializálás eszköz az embermentés szolgálatában.
hogy a rendes utján haladó élet megsemmisítse a A bolsevizmusnál a szocializálás cél, aminek az
tőkés termelést. Addig nem várhatunk ! Megcsi érdekében elpusztít mindent. Az embert is.
' A szocializmus a törvényes, a békés, a parla
nálta máról holnapra. És nem az élet robbantotta
fel a tőkés termelést, hanem a tőkés termelés fel- mentáris ut. A bolsevizmus a minden eszköznek,
robbantására irányuló kísérlet robbantotta fel az a forradalomnak, az önkénynek, szabadságtipéletet. A szociális termelést erőszakoló ‘kísérlet, . rásnak, a rémületbe ejtésnek, a terrornak útja.
A bolsevizmus tagadása mindennek, amit a
Talán egy példán megértjük a kérdést. Az
asztrakáni halászat egyik nagy nemzeti jövedelem szocializmus állít.
Még a módszerben is : a szocializmus demo
forrása volt az orosz nemzetnek. Amig a verseny
kratikus
: az egész nemzet mondja meg, hogy mi
ben magát jól érző tőkés termelés dolgozott ott.
Meg akarták gyilkolni a magántőkét, a magán- és ki a jó és mi és ki a szép és mi és ki a bölcs.
vállalkozást : elébb a bolsevista gondolkodásnak A bolsevizmusban egy, vagy néhány egyérí, vagy
jellemzője a szabad verseny iránti ellenszenv - - egy .osztály tartja magát a legjobbnak, a legoko
a versenyt, a szabad piacot gyilkolták meg sabbnak és talán a legszebbnek is és ez az egy
és államhivatalokra bízták a halászatot. És autokrata, ez az egy újfajta arisztokrata osztály
a halászat megállt. Mert állami hivatalokra, diktálja aztán az egész nemzetnek azt, hogy mi
központokra ■bízták a hálókötést. A hálókö a jó, mi az okos és mi a szép. És természetes, hogy^
tés is megállt. Mert központokra bízták a háló ha megvan a hozzávaló ereje és erőszakossága' "TsT
fonalsodrást, Megállt a hálófonalsodrás is. Mert az, amit a nemzetre diktál jó és okos és szép gya
a niznijnovgorodi vásárra nem hoztak tilolt ken nánt, az nem a nemzetre jó és okos és szép, hanem
dert. Beszüntették a vásárt. És igy a gazda sem elsősorban a diktátornak és diktátoroknak, arisz
termelt kendert. Mert a kendertermelést is köz tokratáknak az. Ha maga a nemzet mindjárt bele
pontra bízták és központosították és ha nem köz is pusztul, el is vérzik ebben a jóságban, bölcses
pontosították volna is, a gazda nem termelt volna ségben.
Ez nem a jézusi cselekedeteket kikényszerítő
akkor sem. Mert ott is áll a már nálunk is ismert
utakat
kereső tudomány, ez nem szocializmus.
közmondás; termelni könnyű, de eladni nehéz.
A fürge, az árut a föld alól is előkeriteni tudó ke Ez az erőszak a tulajdonon, a testeken és a lelke
reskedelem meggyilkolásával igy lépésről lépésre ken. Ez az örök gonosz, ez az szocializmus bőrébe
meggyilkolták az asztrakáni halászatot. Aktákkal bujt tőkés szellem, ez a bolsevizmus.
*
nem lehet halat fogni. Különösen nem, mikor
még az Íróasztalok mellett is halászati és betüveÉs most összefoglalásként vessünk még egy
tési analfabéták ülnek.
pillanatot a stockholmi egyházi koncilium szóza
Mikor aztán minden agyon van már ütve, tának arra a mondatára, hogy: »a gazdasági élet
akkor rájöttek, hogy csak egy nagy visszakozással terén valljuk, hogy a lélek a legmagasabb érték,
lehet megmenteni az asztrakáni halászatot.
amit a tulajdon jo g á n a k ... alárendelni-nem
Ez minden forradalomnak a vége : egy nagy szabad !«
visszakozás a jogfolytonossághoz és onnan indulni
Épp olyan szélsőség az, amelyik a magántu
aztán újra a fejlődés utján.
lajdon »szentségének» ürügye alatt akarna ma
A szocializmus a fejlődés tudománya.
már szembehelyezkedni azzal a nagy folyamattal,
Elvetette magától a szocializálás elvét mint amelyik szociális, embermentő alkotások érdeké
vezérelvet. Szocializálni Part pour P art: ez sza ben kirótt közadókkal, kisajátításokkal minden
márság a szocializmus szerint. Minden elv gya téren kikezdi a magántulajdon »szentségét« csak
korlati megvalósításában elér egy bizonyos pont azért, hogy a legmagasabb érték : az emberi lelkek
hoz, amelyen túlhajtva megakasztója lesz az élet mentessenek, mint a milyen szélsőség az, amelyik
nek. Mennél jobban alája tüzelnek a hajó kazánjá egy esztelen dogmához kötözvén magát, ennek a
nak, annál gyorsabban forog a hajócsavar és annál rabságában vergődvén, rabságba akar hajtani
gyorsabban megy a hajó. De egy bizonyos ponton másokat is : szocializálni akar mindent, az egyén
túl fokozva a csavar forgási sebességét: a hajó tulajdonából, jogából még azt is, ami igazán
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szent. A legmagasabb értéknek: a léleknek gyil
kolásával akar érvényt szerezni emberi kieszelésnek, eszmének.
Az egyik épp olyan tagadásba vétele a szocia
lizmusnak, mint a másik. Egyik épp úgy azt hiszi,
hogy elzárhatja a Krisztus cselekedetei cselekvé
sének kikényszerithetősége elől az utat, mint a
másik és épp úgy el tűnik majd a föld színéről,
mint a másik.
A szakszervezeti egyesülési joghoz hozzányúlni
nem szabad

Ezt is mondja az evangélikus egyház szózata.
Ez az imperativum azonban egyben ténymeg
állapítás : hozzá-hozzányultak. És szeretnének
ma is hozzányúlni azok, akik a mások szakszer
vezeteiről nem akarnak hallani. Maguk azonban
beszervezkedtek a maguk szakszervezetébe.
Lehet-e a jézusi vonást megtagadni egy olyan
szervezkedéstől, amelyik a maga tagjainak, akik
mindenkitől el voltak hagyatva, önerejéből bebetegségi, aggkori, özvegyi, árvaellátást akar biz
tosítani?
Nem kell-e minden fogyasztónak örömmel
üdvözölni egy olyan szervezkedést, amelyik tag
jait szaktudásukban, általános műveltségükben
és igy végeredményben minél tökéletesebb ter
mékek előállításában képezi ki?
Amelyiknek technikai tudása van abban,
hogy hogyan lehet a veszélyes üzemek veszélyei
től való megóvására a munkahelyeket legcészerübben felszerelni. Amelyik tudja azt, hogy a fog
lalkozása közben megnyomorodott ember teher
az egész társadalomra. Ezeket tehát szaporítani
nem szabad csupán azért, mert a profitéhség nem
akar költeni arra, hogy ezeket a biztositó berendezé
seket felszerelje a munkahelyeken. Amelyik tudja,
hogy a famegmunkáló helyeken a műhelyek, gyá
rak levegője tele van horgos faporral. Ez bele
akad a tüdőbe, ott genyes sebecskéket okoz és a
sírba viszi az asztalost idő előtt, akkor, mikor
mesterségének minden művészetét elsajátította,
mikor a legtökéletesebbet tudná alkotni. Nem
jézusi cselekedet-e az, hogy az egyesülésnek erejé
vel bojkott alá veszi azt a gyárat, amelyik lég
szívókkal ott tiszta levegőt csinálni nyereségéhség
ből nem akar? És a gyár megáll, mig a szivógép
felszerelve nincsen.
Nem veri-e ki a halálveriték azt a gyorsvonati utast, aki kényelemben elhelyezkedik a
plüss párnákon, mikor megtudja, hogy annak a
vonatnak, amivel utazik vagy amelyikkel talál
kozik az állomásokon, a mozdonyvezetője harminc,
negyven vagy amire már volt eset a szakszerve
zeti egyesülést megelőző időkben: 70 órát van
szolgálatban egyhuzamban? Nem kényszerítő szük
ségből. Hiszen mozdonyvezető kapható. Hanem
mert a tőkés szellem és ennek legveszedelmesebb
kiszolgáló cselédjei: a karrieristák kényszeritették és nem volt a kenyeréért reszkető nyomorult
embernek bátorsága azt m ondani: irgalmazzatok,
nem bírom tovább. Vitte, vitte, amig készen nem
volt a karambol. Oka: egy mozdonyvezető, aki
már se nem hallott, se nem látott a kimerüléstől.
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Hát há nem az emberbaráti érzés, a szána,lom az ilyen ember iránt, de a magunk utasi ép
ségének a féltése hálával kell, hogy gondoljon
arra a bátorságot adó szakszervezkedésre, amelyik
azt mondja : 8—8-—8 ! Nyolc óra szolgálat; nyolc
óra lélekmegujitó, léleképitő pihenő és nyolc óra
alvás annak a mozdonyvezetőnek! Különben
megáll ott, ahol a szolgálat kilencedik órája rávirra'd. Mert inkább ülünk álló vonatban, mint
összeszaladóban.
Nem jézusi cselekedet-e az, ha a szakszerve
zet azt m ondja: a munkásnak add meg a bérét.
Éhes embernek káprázatai vannak. Az éhező csa
ládjára gondolónak minden figyelmét a munkájá
tól elvonó gondjai vannak. Újabb veszedelem,
amiről rendes bérrel tenni lehet.
Öli a lelket az igazságtalanságoknak kiegyenlittetlenül hagyása. Nem jézusi cselekedet-e az,
ha a szakszervezetben egyesültek nem terhelik
meg a más utón is elintézhető perlekedéseikkel az
állami bíróságokat, hanem egymás között válasz
tott bírókra bízzák ezeket?
Nem jézusi cselekedet-e az, hogy a fogyasztók
védelmére megindították a szakszervezetek a szö
vetkezeti tevékenységet, melyet ma már átvett
a nem az egészséges, hanem a tőkés szellemű ke
reskedelem kinövéseinek fékezésére a szakszerveze
tekbe be nem szervezett társadalom is. Az úgy
nevezett polgári társadalom is.
És ha már kiejtettük ezt a szó t; polgári
társadalom, melyet olyan, örömmel vesz magára
az, amelyik, büszkén akarja megkülönböztetni
magát a »vörös«-től, nézzük csak a mélyére
ennek a fogalomnak. Az eredetére !
Mekkora eltolása a fogalomnak!
(Folytatjuk)'
Immendingeti Mihály

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Junius hő 8-án, pünkösd vasárnapján: 10 órakor,

német istentisztelet és urvacsoraosztás: Réif Páli'
11 órakor rádiós istentisztelet és urvacsoyaosztás;
dr. Deák János egyetemi tanár. Énekel a kar.
Junius hó 9-én, pünkösd hétfőjén: ' 11 'órakor ma
gyar istentisztelet és urvacsoraosztás: Virág Jenő
s. lelkész.
Juhius hó 15-én: d. c. 10 órakor konfirmációi isten
tisztelet és urvacsoraosztás: Mohr H. h. lfcikész.
Szeretettel hívjuk fel budai hívóink figyelmét
a konfirmációi ünnepre, mely alkalommal a nagy

korú hívek gyülekezete .mintegy 50 taggal fog erő4
södni. Egyházunk életében -ez örömnap: szülők
nek, gyermekeknek és a gyülekezetnek öröme. Ör
vendezzünk tiszta szívvel'. az örülőkkel! Isten áldása
legyen hitvalló ifjú testvéreinken!.
Kereszteltük: Tornáim Rudolfot, Wieland Erzsé
betet, Plachy Mátyást.
. ....
Eskettük: 'Adatnék Józsefet Bognár Lídiával1, dr,
Hajtsch Gyuíát Hajós Kornéliával, Dummel Ottót'
Kot se hy Her lávái..
Temettük: Ereyler Gézát, Stiegler Lajost, Sóváry
Zoltánt, Horváth Bélát, Gyuris Istvánt, Éngel Jó-j;
zsefet, Szabó Mihátynét,. Némethy. Józsefnél;, özw.
dr. Meritsik Ferenchét.
’’
D. llaffay Sándor bányakerületi püspök az el
múlt hetekben egyliázlálogatást végzett a felsőpestmegyei, esperességbtn.
" it-m
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Tisztelt olvasóinkhoz és barátainkhoz! Minthogy
egyelőre nincs reményünk, hogy egyházközségünk
pénztárából hamarosan megkaphassuk a hátralé
kos szubvenciót, melyet becsületesen megszolgáltunk,
szeretettel kérjük lapunk olvasóit és jóbarátait, küld
jék he mielőbb hátralékos előfizetési dijaikat. Aki
csak leheti, járuljon hozzá a 900 ingyenpéldány
költségeihez: küldjön adományt. Szerezzen barátokat,
támogatókat lapunknak, hogy tovább folytathassuk
közérdekű munkánkat egyházunk javára. Ha valaha,
ügy épp most van szükség úgy budai viszonyaink
közölt, mint országos egyházi szempontból is a füg
getlen és bátor sajtó szolgálataira. A szerkesztőség.
Teológiai konferenciát rendez a Sopronban mű
ködő ev. téoí. fakultás lelkészek, tanítók, felügye
lők és buzgó hivek részére f. é. julius hó 1—4-ig
fontos egyházi és vallási kérdések megbeszélésére,
melyen püspökeinken és teol. tanárainkon kivül
egyes lelkészek és felügyelők is szerepelnek, mint
előadók. Jelentkezési határidő junius 10. A rende
zőség olcsó vasúti utazásról, szállásról és ellátásról
is gondoskodik. Akik kedvezményre nem tartanak
számot, juiiius 20-ig jelentkezhetnek.
Dévény Márta és Tóth Géza Lajos áldozócsü
törtökön tartották esküvőjüket a fasori templom
ban. A fiatal párhoz Kemény L. lelkész, a menyaszszony volt vallástanára intézett beszédet, melyben
arra intette őket, hogy úgy éljenek, hogy az Isten
nek hozzájuk való kegyelme ne legyen hiábavaló.
A templomot tekintélyes budai füvekből álló gyüle
kezet töltötte meg. A szertartás ünnepélyességét fo
kozta Dévény Jenő művészi orgonálása és Marton
István szép éneke. Isten áldása kisérje az ifjú párt!
Dr. Zelenka Lajos, tiszakerüleli felügyelő, a
felsőház május 14-i ülésén a fővárosi törvény
javaslat tárgyalásakor felszólalt az 58. § 17. pont
jánál, mely kivételes jogot biztosit a kultuszmi
niszternek a tanügyi személyzet kinevezésénél és azt
kérte, hogy amennyiben a vallástanárokról is szó
volna ebben a javaslatban, úgy az egyházak auto
nóm joga biztosittassék.
Tagsági dijat fizettek: dr. Bartel János, dr. Bar
tel Jánosné, Dévény Károly, Dévény Kánolyné, Hermann Miksa, Ilafenscter Lajos, Nisbeth Henrik
2—2 pengőt.
;

1930 junius 5

Hegyen Épitetl Városra adakoztak: dr. Barlel
János 6, Chügyik Pál 10, Cortez Arturné 6, Evan
gélikus gimnázium tantestülete 6, dr. Gombócz Zol
tán 6, Hafenscher Lajos 6, néhai Hlavács Kornél
emlékére H. család 20, Hermann Miksa 6, özv.
Horváth Jánosné 3, Konnerth Károly 4, dr. Lányi
Lajos 3, Löllhach Gusztávné 2, Németh Sándor
3, Névtelen adakozó 100, Névtelen adomány 40,
Nisbeth Henrik 3, Szalay Ernő 5, Takács Györgyné
6, Varga Kálmánná 3, Varga Lajos 5, Völgyi Gi
zella 3 pengőt.
Uriasszony, ki német és francia nyelven töké
letesen beszél, ajánlkozik sétával egybekötött nyelvoktatásra, vág}- utazáshoz kísérőnek magányos hölgy
mellé, kinek nyáron gondját viselné, esetleg gyer
meket anyja helyett elvinne nyaralni. Cim a kiadóhivatalban.
,
Felvétel a kőszegi ág. h. cv. leánynevelőintézelbe. Felhívjuk evangélikus társadalmunk figyel

mét, hogy a kőszegi Gyurálz Ferenc Ág. H. Ev.
Lieánynevelőintézetben megkezdődtek a jövő évi fel
vételek. Betöltésre kerül 20 teljes fizető és 10 ked
vezményes hely. A kedvezményes helyekre első
sorban vagyontalan evangélikus és református lel
készek és tanitók gyermekei jönnek figyelembe. A
felvételek úgy az egész fizető, mint a kedvezmé
nyes helyekre a folyamodások beérkezésének sor
rendjében történnek. Bővebb felvilágosítást és tá
jékoztatást az intézet igazgatósága ad.
Dr. Pazár Zoltán fogorvos hittestvérünk, a Lutherszövetség tagjainak kedvezményesen rendel. Bendelés: VI., Eötvös-u. 41/b sz. I. em. d. u. 4—6-ig.
Diákleány részére kiadó szoba Margit-köruton,
úri családnál. Központi fűtés, melegvizhasználat.
Bővebbet a kiadóhivatalban.
_
Bácsy Péter mészáros és henlesmester, 11.,
Szénatéri piac, fióküzlet II, Medve-u. 19. ajánlja

elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos válllalkozik fogés szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakava
tott, gondos és mérsékelt áron való kezelésére, min
dennemű fogpótlásainak ellátására. Szükség esetén
részletfizetésre. Forduljunk hozzá teljes bizalom
mal. Muzeum-körut 27. sz.
Krausz Bezső kályhásmester II., Csalogány
utca 50. a budai Apolló mellett. (Tel. 546—67)

hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

Olvasóink szives figyelmébe!
Zeiss és saiát gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javiiása a legnagyobb garantia mellett.

L i b á i

optikai

U n d o r

specialista,

lencsegyárlő

Budán, 11., Fő-utca 4. — T elefon: A. 535— 26. — Alapítva 1846

Mo ly k á r e lle n i
megóvás biztosítással, alakitás, javitás

SOMOGYI szűcsnél
V ili., Rákóczi-ut 2 3. (Uránia mellett.) Telefon J . 3 6 3 - 1 4

Első Ma g y a r
Á lt a lá n o s B iz to s ító T á r s a s á g
Alakult 1857-ben. -r- Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztositő társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, útipoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.

AZ ÖREG DIÓFA
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TULAJDONOS

HOFFMANN JÁNOS

I., PÁLYA-U. 3
E S T É N K I N T
CIGÁNYZENE
Esküvőkre és társasvacsorákra külön hel yi ségek
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