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Egymás terhét hordozzátok! 

Ai£ alábbiakban felsoroliuk azon evangélikus kereskedő és 
iparos testvéreinket, valamint ve^esházasságuk folytán hozzánk 
is adózók neveit, akik gyülekezetünk terheit hordozzák és ezért 
az evangélikus testvérek pártfogását megérdemlik: 

Asztalos: öcsön Gábor, VeszprémL»út 14; id. Pintér Jó* 
zsef, Korona*utca 1. 

Bádogos és vizvezetékszerelö: Horváth Pál, Antal Géza#tér. 
Bérautós: Csik Ferenc, Késniárki#utca; Marosi István, 

Zöldfa^íutca 25; Kunszt Zoltán, Fő#tér. 
Borbély és fodrász: NémeÁ Pál, Somlói<»út 8; Soós István, 

Jókai#utca és Szenté József, Fő#utca. 
Cipész: Balogh Gyula, Deák*utca; Franz Laios, Maior#utca; 

Gergály János, JókaLíutca 43; Gerlei Ferenc, Varga#utca 8; 
Horváth János, Vakbottyán#utca 11; Katona Károly, Laki<aitca 
36; Kovács Gyula, Kinizsi^utca; Kocsis Ferenc, Kertsor#utca; 
Nagy Imre, Vásár^utca 18; Lampérth Ferenc, Kossuth^utca; Sülé 
József, Bethlen#utca 2; Szakái Sándor, Szent Benedek#tér 1; 
Szakács Ferenc, Döbrönteií'utca 9; Szakács Ferenc, Arok#utca 18; 
Szakács Istvánné, Bezerédysoitca 9; Széles József, Jókai#utca 38. 

Csizmadia: Józsa Sándor, Varga^utca 3; Kozma Bálint, 
Török Bálint utca 8; Mógor Gyula, Kurutz#utca 10; Papp Já* 
nos, Zöldfaísutca 22. 

Dísztárgy- és porcellánkereskedő: Zsuffa Lászlóné, Kos# 
suthíOitca. 

Faszobrász: Schneller Elek, Zrinyi^utca 2. 
Fényképész: Csizmadia István, Jókaiíaitca; Karczagi János, 

Kossuthsíutca; Meinhardt Nővérek, Rákóczi^utca 14. 
Füszerkereskedő: Bors István, Batthyány^^utca 9; Czirók 

Laios, CelUsíút; Edvy László, Aradiíutca; Horváth József, Fő.» 
utca; Rácz Károly, Somlói=<út; Sövény Laios, Koronájú tea 37; 
Nagy Károlyné, ZimmermanníUtca; Sági Mihály, Török Bálint.* 
utca 24. 

Festő: Dienstmann István, Kisfaludy^utca. 
Hentes és mészáros: Böröczky Testvérek, Győri#út 4; Bem* 

scherer Jenő, Zöldfalu tea; Molnár Dénes, Széchenyioutca; Mol# 
nár Gyula, Jókai*utca 76. 

Kádár: Csillag Ferenc, Szentilonaiíutca 20. 
Kalapos: Kecskés Ida, Széchenyi^tér. 
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Pápa, 1941. Főiskolai könyvnyomda. (Felelős vezető: Nánik Pál.) 



Szeretetközösség. 
1. Kor. 12, 25-27. 

Ha valaki megkérdezné az evangélikus embert, hogy mi is 
tulaidonképen az Anyaszentegyház, akkor minden gondolkozás 
nélkül adnánk meg a világos választ: az Anyeszentegyház a 
hivők közössége, tehát hitközösség. Sorban megielenik előttünk 
a hitközösségnek szegeletköve, maga az Ür Jézus Krisztus, az 
Ö szent Igéje, amint előttünk áll a Szentírásban, a hitvallások, a 
Krisztust megvalló hívő lelkeknek drágagvöngy gyümölcsei és 
a hívőknek nagy serege, akik a kegyelemnek e nagy aiándékai* 
val egyetértenek, közösséget vállalnak, belőlük^érettük élnek 
s ha kell, halni is készek. Drága hitközösségünk felett azonban 
ott áll egy mérték, mely úgy hangzik: »ha egész hitem van is, 
úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet 
pedig nincsen énbennem, semmi vagyokoc. (I. Kor. 13, 2 b.) Ez 
a mérték azt jelenti, hogy az Ür megkérdezi az Anyaszentegyház* 
tói: te hitközösség szeretetközösség vagy#e? A szeretetközösség* 
nek a mértéke pedig az egymásról való gondoskodás* az együttes 
szenvedés és az együttes örvendezés, az egy testté, az egy élet* 
közösséggé való összeforrás. A hitközösség előtt ez egy parancs, 
mert: »Ti pedig a Krisztus teste vagytok . . .« 

Az evangéliumnak a hordozója a világban a gyülekezet s 
így amit hirdet, elsősorban önmagában kell mindazt megváló* 
sítania. Ma az együttérzés, az egymásról való gondoskodás az 
állami ,és társadalmi életünk vezető^ondolata. Az evangéliumi 
parancs elindult útjára s kint a világban államfőket és tömé* 
geket hódított. Istennek legyen mindezért hála! Nem tudom 
azonban elhallgatni az aggódó kérdést: a szociális parancs meg* 
valósításában a világ vájjon nem hagyta*e messze maga mögött 
az egyházat, a gyülekezetet? 

Nagy feladat, szent és korszerű hivatás áll előttünk: hit* 
közösség legyünk szeretetközösséggé is! x\ldott az az élet, 
amelyben felébredt a másokért való felelősség. 

Szatmárnémeti, 1941. 
Matos Pál 

lelkész. 
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Gyülekezetünk szolgái az Úrban. 

Bácsi Sándor lelkész, 1938 szept. l#től. 
Bárány László hitoktató, 1932 mái. l*től. 
Dombi László, Pusztai László hitoktatók, 1940 iúniusig. 

Teke Zsigmond hitoktató 1940 szeptember lO^töl. 
Smidéliusz Ernő s.#lelkész, 1940 március 26ítól. 
Rózsa János igazgató-tanító, isk. felügyelő, 1934 ian. óta. 
Ágoston József fc.-tanító, énekkarvezető, 1929 szept. óta. 
Kakas Irén tanítónő, a Leányegylet elnöke, 1906 szept- óta. 
Iványi Károly egyházfi, 1934 június óta. 
Tb. felügyelök: Vitéz dolinái draskóci Draskóczy István 

ny. altábornagy, Kiss István bankigazgató, egyházmegyei szám# 
vevőszéki vil. elnök, Kalniczkv Gusztáv ny. százados. 

Felügyelő: Dr. Huszár I*tván ügyvéd, egyházmegyei ügyész. 
Pénztáros: Fodor Gyula. 
Ellenőr: Pócza Ferenc ny. lelkész. 
Gondnok: Horváth Bálint. 
Templomgondnok: Nagj ' Lajos. 
Földgondnok: Hettlinger Lajos. 

Presbiterek az 1940. év végén: 
1. Ágoston József 

Bárány László 15. 
Bertha Bálint 
Csete György 

5. Csete József 
Czambel Mihály 
Edvy László 20. 
Farkas János 
Fodor Gyula 
Hegedűs Sándor 
Hettlinger Lajos 
Horváth Bálint 25. 
Józsa Károly 

10, 

Klein Mihály 
Kovács Iván 
Krivácsy Gyula 
Kunszt Henrik 
Mikó János 
Mészáros Ferenc 
Nagy Lajos 
Nánik Pál 
Neszmélyi Pál 
Pócza Ferenc 
Rózsa János 
Rozsnyai János 
Smidéliusz Ernő 
Soós István 

Sülé Zsigmond 
Szabó Gábor 

30. Szalóky Imre 
Id. Szakács Dániel 
Ifj. Szakács János 
Szenté József 
Szigethy János 

35. Szily Dezső 
Szutter Dániel 
Takács József 
Teke Zsigmond 
Varga Lajos 

40. Zakots István. 

Áz egyházközségi Bíróság, Iskolaszék és Gazdasági Bi= 
zottság tagjai: 

1. Bácsi Sándor \ 
2. Dr. Huszár István / ^'"°'^-
3. Rózsa János 
4. Fodor Gyula 
5. Nánik Pál 

6. Pócza Ferenc 
7. Id. Szakács Dániel 
8. Szily Dezső 
9. Szutter Dániel 

10. Zakots István. 
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I. 

/Vlíndenben hálákat pdjafok! 

Eltűnt egy év újra, gyorsan, mint vízen a b u b o r é k . . . Ho^ 
zott kemény megpróbáltatásokat, de hozott reménységgel álmo* 
dott boldogságot is: Erdély egy része úira magyar föld lett. 
Elhangzott a szó és a magyar katona lába alatt megdobbant 
Erdély szíve, a magyar föld lelke. Mi tudjuk, hogy ez a szó 
nemcsak a legfőbb Hadurunk szava volt, hanem a világkorí= 
mányzó Isten igazságának szózata. Legyen érte az Ö szent neve 
áldott! 

Elmentek, de hazai öttek magyar véreink. A mozgósított 
és megüresített családi fészkekbe újra visszajöttek a gyermekek 
és az apák. A sok aggodalom, remegés után itt énekelnek ve# 
lünk együtt a templomban: Dicsértessék Uram, Örökké szent 
neved! ' 

Ezt az évet kezdhettük Isten kegyelméből adósságok álomss 
rontó terhe nélkül. Ha szegényesek is épületeink, ha omlik is 
templomunkról a vakolat, de legalább úi feladatainkban nem 
húz le bennünket a múlt gondja. Adná Isten, hogy minden 
lelki gátlás és fájó emlék úgy szakadna ki a szívekből, mint az 
eltépett adóslevél. 

Meggazdagodtunk szeretetben, mert testvérgyülekezetünk 
van. A hazatért Szatmárnémeti evangélikus magyar testvéreinket 
önként fogadtuk testvérünkké, önként támogatjuk őket minden 
második perselyfillérrel, de elsősorban is elkötelez bennünket 
az Egyház Ura, a Jézus Krisztus érettük való imádságra és az 
egy hitben való megerősödésre. 

Megkeseredett szívvel sírtunk finn testvéreinkkel együtt, 
akik hitükért és hazájukért vérzett, hősi küzdelemben 500.000 
testvérünk lakóhelyét és földjét voltak kénytelenek átadni az 
istentelen és embertelen orosz erőszaknak. Mi tudjuk, hogy Isten 
nem hagyja el az ö népét! 

Megöregedett épületeink mellett gondoljunk köszönettel hi# 
veink áldozatkészségére, amely lehetővé tette a megmaradt or# 
gonaadományokból a gyülekezet dísztermének székekkel való 
ellátását és a terem újra festését. 

Jószándékok bölcsőjébe igéretmagok hullottak, feladatok 
erőfeszítésére készülünk, a nehéz kenyérharcban az Életnek 
kenyere legyen erősségünk. 
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II. 

Lelki munka. 

Ki tudná megmérni a lelki munkának magvető értékét, 
avagy látható eredményét? Lehet-e ítéletet mondani egy gyüle# 
kezet lelki értékén a templombajárók számaránya szerint? Egy 
bizonyos, hogy az igazi lelki élet nem egyháziatlan különcköí= 
dés, hanem közösségben lobogás. Akik mindig a rádió isten* 
tiszteletekre és az otthon történő állítólagos bibliaolvasásukra 
hivatkoznak templomkerülésük védelméül, azok rendesen sem 
rádióíistentiszteletre ;iem kíváncsiak, sem a Bibliát nem olvas* 
sák. A templomon kívüli keresztyénség otthonától elrugaszko* 
dott, hideg keresztyénség. Hányszor látja az ember, hogy va* 
lami igen súlyos baj van a ritkán való templomjárás mögött. Az 
intelligencia és részben a gyülekezet presbiter tagjai is mintha 
meglanyhultak volna az igére való szomjuhozásban. De hálát 
mondunk Istennek azokért, akik igen nagy hűséggel kitartanak 
szép számmal még a hideg templomban is. Az ilyenek nem 
esnek ki az igehirdetésnek abból a rendjéből, amely nélkül 
lelkész és nyáj együtt merít erőt a hétköznapok harcához. A 
felsorolt számadatok drága alkalmak voltak a Krisztus kegyel* 
mében meggazdagodott és szomjazó lelkeknek, a hiányzóknak 
pedig váddá vénült hivogatás, amelyben eltaszították maguktól 
Isten kinyújtott kezét. A vasárnap és ünnepnapokon d. e. 10 
órakor tartott .istentiszteletek száma 67 volt. Örömmel kell 
megállapítanunk, hogy híveink immár nem válogatnak az ige* 
hirdetek között. 

Az ifjúsági istentiszteletek száma 31 volt, amit felváltva 
hitoktatók és néha a s.*lelkész és a gyülekezeti lelkész tartottak. 
Ez évben vezettük be azt a szokást, hogy ezt a fél 9 órai 
istentiszteletet első harangszókéní harangszóval kezdtük, hogy 
a 9 órakor még tartó szolgálatot ne zavarja. A felnőtt tagok 
közül nem látogatják ezt a szolgálatunkat, pedig a szülők közül 
szeretnénk ott látni néha többeket, hogy lássák ennek a szolga* 
latnak célját és módját. 

A d. u. fél 3 órakor tartott istentiszteleten a szülők egy 
része gyermekekkel együtt megjelent. A nyári időben azonban 
igen hanyag volt iskolás gyermekeink templombajárása. Ezt a 
hanyagságot ezután semmi körülmények között elnézni nem 
fogjuk, mert az állami törvény szerint az iskolásgyermek köte* 
les templomba járni. 

A helybeli kórházban két istentiszteletet tartottunk és ezen* 
kívül 8 alkalommal osztottunk Urvacsorát szenvedő testvéreink* 
nek. Farkasgyepün ebben az évben mindössze 9 alkalommal 
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hirdettük az igét és tanítottunk, de ennek nem az az oka, mintha 
kivontuk volna magunkat a szolgálat alól, hanem az iskoJásgyerjí 
mekek száma annyira megcsappant, hogy több kiszállást át kellett 
engednünk ref. testvéreinknek, mert a számarány az 50 ref. gyer# 
mekhez mindössze 3 evangélikus. Az esti istentiszteletek száma 
31 volt. Az év tavaszán ezeket igen szépen látogatták hiveink, 
az év végén a hideg idő sok látogatót otthon tartott. 

Az Ifj. Egyesület mindössze 10 bibliaórát hallgatott. Az 
elmúlt évben az Otthonnak az Énekkar és a katonaság részére 
való lefoglalása igen nagy elkedvetlenedést és elszéledést idézett 
elő. Itt úi é s megúiult emberekkel úi munkát kell kezdenünk, 
mert az ifjúsági munkákkal sehogysem lehetünk elégedettek. A 
Leányegyesület 16 bibliaóráján már leányok és igére szomjas 
női lelkek sokkal nagyobb számban jelentek meg. Katonáknak 
ez évben a tábori lelkész tartott Urvacsorával egybekötött 
istentiszteletet. Jómagam felajánlkoztam a helybeli katonaság 
lelki gondozására, de amíg az a hivatalos irat a hadügyminisz* 
tériumot megjár ja . . . Templomunkban szolgáltak előadásokkal 
és igehirdetéssel Szepesi István sikátori lelkész, Szabó József 
győri lelkész, dr. Györffy Béla felpéci lelkész, .Veöreös Imre 
egyházker. missziói m. lelkész, Domby László győri s.<lelkész, 
Matos Pál, a szatmárnémeti testvérgyülekezet lelkésze, dr. Kiss 
Jenő egyetemi tanár. Boros Lajos és Tóth Sándor m. lelkészek, 
Jakus Imre sárszentmiklósi lelkész, Zoltai Gyula theologus. 
Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész, az Egyházkerületi Gyám* 
intézet lelkészelnöke és vitéz Horkay Béla tábori esnereslel* 
kész. Legyen Isten kegyelme az elhintett magon és az Ö ii^éjé* 
nek hirdetőin. 

Saját gyülekezetünkön kívül szolgáltunk: Kemeneshőgyé* 
szén, Celldömölkön három alkalommal. Mezőlakon, Takácsin, 
Felsőgörzsönyben, Dákán, Kertán, Felpécen, Szatmárnémetiben, 
Mármarosszi^eten, Gvőrött. Székesfehérvárott^ Uraiújfalun és 
Hantán. Alkalmi istentiszteleteknek kell mondanunk iskolás* 
gyermekeink részére tartott reggeli könyörgéseket, amelyek ta* 
vasszal és ősszel addig vannak, ameddiíg a hideg időjárás a .gyér* 
mekek meghűlésének veszélye nélkül azt megengedi. 

Az egyházi hatóság rendelkezése szerint az egész évben 
d. e. az ószövetségből vettük igehirdetésünk kijelölt alapigéit, 
d. u. pedig az evangéliumokból. Nehéz és fáradságos munka 
volt érdeklődést kelteni híveinkben az ószövetség kevéssé is* 
mert helyei iránt, de a hálátlan feladatra is vállalkoznunk kellett, 
mint engedelmességet az Ür ügyéért fogadott szolgáknak. Az 
elhanyagolt magyar dallamok zenéje lassanként hiveink füléba 
megtalálja az utat és éneklésünk irama is élénkül, de kérnünk 
kell mindenkit a közös éneklésre, mert csak így érdemli meg 
egyházunk az éneklő egyház nevet. Egyházunk lényegéről két al* 
kálómmal tartottunk előadást presbitereinknek. 
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Középiskolásaink részére ez évben külön két konferenciát 
tartottunk a fiúk és a leányok részére is: böjtben és adventban. 
Ezt követte az Ür szent vacsoráiának vétele. Felnőtt hiveink ré^ 
szere ,12 alkalommal szolgáltattuk ki nyilvánosan és közösen az 
Ürvacsorát. Örömmel kell megemlítenem, hogy a házasságra 
lépő jegyesek között egyre jobban terjed az a szép szokás, 
hogy házasságkötésük előtt közösen járulnak az Ür asztalához. 
A középiskolásokat figyelembe nem véve 712 volt az Crvacso* 
rával élők száma, ami az egész lélekszámnak csak 30oo#a. Be^ 
tegekhez 13 alkalommal hivtak bennünket. Nyomatékosan hang* 
súlyoznunk kell, hogy bármily messze ingyen és kész örömmel 
megyünk a Krisztus testével és vérével és örülünk, ha vígasztal 
lást nyújthatunk nemcsak a testi, hanem velünk együtt a lelki 
betegségben is szenvedő embertársunknak. Mint az előző évben, 
ezúttal sem utasítottuk el a más vallásuakat sem az Ür asztalától, 
akiket rendesen házasságkötésük miatt a kath. egyház pápája 
eltilt az Ürvacsora szentségétől. 

Sohase felejtsük el, hogy a gyülekezet igazi hitközösséggé 
és szeretetközösséggé csak akkor éled, ha kegyelmi közösséggé 
a Krisztus testének és vérének bűnbánattal és élő hittel való 
vételében. 

Gyógyíts meg engem Uram! 

Sok szegény beteg sóhajtott így az elmúlt évben is a pápai 
kórházban. Inkább vidéki evangélikus testvérekkel találkoztunk, 
akik közül bizony sokat elkísértünk utolsó útjukra is. A szens^ 
védések házában csak a nagy Szenvedő, a Krisztus tud megvi* 
gasztalni és sebeket örök írral bekötözni. Mi nem tehetünk mást,, 
minthogy erről bizonyságot teszünk azoknak, akik az Ö nevében 
megkereszteltettek... Erről szól a kezükbe adott imakönyv és 
az evangélikusok drága lapja: a Harangszó is. A Ref. Szeretet* 
házban gondosan ápolt betegeinket is látogattuk. 

„Gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek 
hozzátok . . . " 

Róm. 1 : 13. 
A lelkipásztori látogatás legnagyobb öröme a lelkésznek, 

de a városi lelkésznek talán erre marad legkevesebb ideje. Pál 
apostol is fájdalmasan mondja, hogy készülődéseit nem tudta 
mindig valóra váltani. Bizony én is több helyre szerettem 
volna eliutni, de a mások ügyében való küzködésben nem sok 
idő marad a lelkipásztori látogatásokra. A lelkészi irodát a hivaí= 
talos egyház is egyre több irogatni valóval lepi meg. Ha ez to=í 
vább így szaporodik, lassanként a lelkész olyan papirfogyasz* 
tóvá válik, hogy ebben fogy el minden ideje. 

178 alkalommal nyitottam be hiveink ajtaját rövidebbíhosz* 
szabb látogatásra. Legtöbb helyre feleségemmel, vagy segéd*-



lelkészemmel együtt mentem. Tudom, hogy sokaknak adósa 
vagyok még látogatásommal és sokan talán sértődékenységgel 
gondolnak arra, hogy hozzáiuk még nem futottam el, de nyu# 
godt lélekkel mondhatom, hogy az elmúlt esztendő lelki meg!> 
próbáitatásai, magyarságunkért való aggódás és érette végzett 
csendes munka, a katonai szolgálat, a háborús világban elő* 
állott nehezebb lelki szolgálat talán először éreztette velem azt 
az érzést, hogy ki is lehet nagyon fáradni. Ha végignézem a 
meglátogatottak névsorát, megint csak azt mondhatom, hogyha 
néhány helyre gyakrabban mentem is, de nem rang é̂s világi 
címek sorrendiében tartottam be kötelességemet. 

Meg kell előre inondanom, hogy emberi számítás szerint 
nem iut több idő ezután sem a látogatásra. Nem volna#e sok# 
kai alkalmasabb, ha a lelkész minden hétnek egy napiát fogadó 
napnak ielentené ki és akkor a hivek látogatnák őt meg? H a 
minden családot meg akar a pápai lelkész látogatni, akkor évek 
múlva kerül újra a sor egy családra és elvész az előbb szerzett 
ismerkedés kapcsolatának melegsége. Bármily különös, a iövő* 
ben olyan megoldást kell keresnünk, hogy , a hiveknek is kell 
fáradságot szakítaniok a lelkész családiának megismerésére. Nemí> 
csak azért, mert nékik csak egy alkalommal kell fáradniok, míg 
a lelkész 980 családot nem igen tud felkeresni, hanem azért is, 
mert a lelkész mindig az egész családjának képét is meg szeretné 
mutatni híveinek. Emberi gondolkodás és társadalmi konven= 
ció szerint talán különös óha], de Isten tervei gzefínt az a döntő, 
hogy az evangélium hivei találkozhassanak. Azoknak, ahol vol* 
tam, megköszönöm szerető figyelmüket, ahol nem voltam, hadd 
üzenjem meg, hogy mulasztásom nékem őszintén fái és szíves 
türelmüket kérem a személyes találkozóig. 

III . 

Egyháztársadalmi munka. 

A gyülekezeti élet elevenségének hirdetőié az elvégzett egy* 
háztársadalmi munka. Az egyháztársadalmi munka célja, hogy 
a gyülekezet tagjait minél nagyobb számban gyűjtse össze a 
templomon kívül s az ilyen együttlét alkalmával is erősítse 
bennük nz evangélikus öntudatot és az e^^ház minden munkáia 
iránt való érdeklődést. Ezt a célt szolgálták az eeves esvesületek 
által rendezett szeretetvendégségek és összeiövetelek, melyeket 
sohasem önző pénzszerzési vágyból rendeztek, hanem azért, hogy 
azzal is szolgálianak. Az egyesületek vezetői pedig, akik mindig 
önzetlenül végezték a vezetéssel iáró fáradságos munkát, télies 
mértékben kiérdemelték a gyülekezet minden tagjának tiszteletét 
és háláját. — Az egyesületek életét külön beszámolók táriák 
elénk. 
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Egyházunk veteményes kertje. 
A tova rohanó idő tehetetlen torka ismét elnyeh egy eszí> 

tendőt. Amikor az elmúlt évnek határkövénél megállunk^ imára 
kulcsolt kézzel rebegi el ajkunk: 3>Mindeddig megsegített az 
Ür, örök az Ö jósága!« Ma, amikor a világégés népeket, nem* 
zeteket söpör el, ma, amikor az európai országok legnagyobb 
részében a gépmadarak vésztjósló vijjogása, a hatalmas bombák 
emberidegeket felőrlő robbanása a királyi palotáktól a legki* 
sebb kunyhóig tesz mindent a földdel egyenlővé, ma, amikor a 
legkorszerűbben felszerelt többmilliós hadseregek víjják nem# 
zetük létéért haláltusájukat, — a mi hazánkat megkímélte az 
Ür! A mi templomaink, iskoláink állnak és hirdetik az Örökké* 
való kegyelmét, kifogyhatatlan jóságát, szeretetét. i\z Ö ke* 
gyeimének köszönhetjük nemzeti trikolorunk jfélárbocról fel* 
i^bb szökkenő büszke lengését,. Erdély hazatértét. Hazánk meí^ 
nagyobbodott. Vágyaink, reményeink egy része ismét valóra 
vált, mely biztató erőt és megalkuvást nem tűrő hitet ad mind* 
nyájunknak Nagymagyarország feltámadásához. 

Az elmúlt év nekünk szülőknek és tanítóknak külön is sok* 
sok értéket hozott. Benne éltünk abban a történelmi időben^, 
mely közvetlenül tanított hazánk sorsáért imádkozni, remélni, 
bízni tudni, a gazdag sikerekben kimondhatatlanul örülni. Lát* 
ták gyermekeink az apákj^ anyák, if júsájjunk áldozatos honszere* 
tétét, az isteni örök igazság beteljesülését. Ennvi áldás mes* 
tapasztalása hálatelt szívvel indít bennünket az Ür hajlékába, 
hol alázatos lélekkel zengjük el »Mely igen jó az Üristent di* 
csérni , . . . Szent nevedet hálával emlegetni. 

Nem mulaszthatom el, hogy pár sorban ne emlékezzem meg 
egy ú i . törvényünkről, mely a nyolcosztálj'ú népiskola beveze* 
tését rendeli el. Ez a törvény kihangsúlyozza, kötelezővé teszi 
a valláserkölcsi nevelést, kötelességévé teszi a szülőknek, gond* 
viselőknek, hogy a gyermeket a maga templomába kísérjék el. 
Az iskola látogatása ezután nyolc éven át kötelező, a kilencedik 
esztendőben pedig iO napos gyakorlatra hívja be az iskola a 
tanulót, amikor kizárólag az élet szolgálása a cél. Ez a 40 nap 
arra való, hogy az ifjakat gyárakba, mintagazdaságokba vigyék 
el és megmutassák nekik a magyar élet elért kitűnő eredményeit, 
nagyszerű teljesítményeit és így a jónak látásával, megismeré* 
sével indítsák el őket életútjukon. Iskolánk számára is megjött 
az új rendelkezés, 1941 42*től kezdve be kell vezetni fokozatosan 
a nyolcosztályú népiskolát, tekintve, hogy törvény, a beiskolázás 
alól kibújni nem lehet, mert büntetést von maga után. 

Iskolánk belső életéről röviden a következőket jelentem: 
Tantestület tagjai: Rózsa János igazgató, körzeti iskola* 

felügyelő, tanította a III . vegyes és IV. fiúosztályt. 
Ágoston József tanító tanította a IV. leány* és V., VI . ve* 

gyes osztályt. 
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Kakas Irén tanítónő, tanította az I—II. vegyes osztályt. 
Kisegítő helyettesként alkalmazta a gyülekezet, míg férfi* 

tanerői katonai szolgálatot téliesítettek: Nagy Klára, "Pickel Ida 
és Fekete Edit tanítónőket. 

A mindennapi iskolába beiratkozott 157 rendes*, 1 magán* 
tanuló. 

Az általános továbbképzőbe 38 tanuló. 
A tanítást kisebb megszakítással, mely a katonai beszállá* 

solás miatt volt, rendszeresen folyt. Járványos betegség nem 
volt. Gyermekeink felszerelése ió volt. Az előírt iskolai kirán* 
dulásokat és ünnepélyeket megtartottuk. Gyermekeink kara* 
csonyfa ürmepélyére két gyermekszindarabot tanítottunk, mely* 
nek bevételéből ez évben is biztosítottuk minden gyermekünk* 
nek a karácsonyi aiándékot. 

E helyről is köszönetet mondok Gyülekezetünk Vezetőségé* 
nek és Nőegyesületének azért a gazdag felruházó segélyezésért, 
mellyel lehetővé tették, hogy a legszegényebb gyermekeink is 
ió ruhában járhattak iskolába. — Külön köszönetet mondok az 
áldozatos ió szülőknek, kik ohi megértő és megbecsülő szeretettel 
támogattak bennünket hivatásunk hűséges betöltésében gyerme* 
keink nevelői és oktatói munkáiának előbbre vitelében. 

Isten áldása legyen mindnyáiunk közös munkáián^ iskolán* 
kon, egyházunkon, hazánkon! 

Rózsa János 
igazgató. 

Evangélikus Nőegyesület. 
Egyesületünk az elmúlt év nehezebb gazdasági viszonyai 

dacára is iparkodott megfelelni legfőbb céliának, a szegények 
segélyezésének. Alint minden évben, most is karácsony előtt 
tagiaink bekopogtattak minden egyháztaghoz, hogy a szeretet 
ünnepére aiándékot kérienek szegényeink részére. Áldozatos 
munkáinknak meg is volt a iutalma, karácsonyi gyíí\tésünk szé_p 
eredménnyel járt. 522.40 P gyűlt össze. A kiadás azonban az 
anyagok drágulása miatt ióval több volt, 644.22 P. 

Az iskolásgyermekek közül 31 leánynak és 26 fiúnak ad* 
tünk ruhát. Vettünk azonkívül 20 q tűzifát, kenyeret, lisztet, 
ezeket az adományozott és az üzletekben, gyárakban gyűiíött 
aiándékokkal együtt karácsonyfa*ünnepélyen osztottuk ki 40 sze* 
gény családnak. 

Kórházi betegeknek szeretetcsomagokat adtunk. A kará*^ 
csonykor megaiándékozott szegényeken kívül vannak többen 
szegények, öregek, betegek, kik egyesületünktől minden hónap* 
ban segélyt kapnak, ez az állandó havi segélv 40 P*t tesz ki, 
azonkívül többször adunk rászorultaknak rendkívüli segélyeket. 

Az elmúlt évben 4 közgyűlést tartottunk, 2 választmánvi 
gyűlést és 3 szépen sikerült szeretetvendégséget. Az első szere* 
tetvendégség fele iövedelmét a visszatért keleti és erdélyi ország* 
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részek evangélikus magyarjainak megsegítésére szántuk. Szatmári 
németibe a pápai gyülekezet által testvérgyülekezetté fogadott 
gyülekezetnek 100 P#őt küldtünk. Második szeretetvendégsé^ 
güpk előadói és vendégei Matos Pál szatmárnémeti lelkész és 
felesége voltak, kik eljöttek a messzi keleti országrészből, hogy 
előadással és művészi énekszámokkal gyönyörködtessenek ben# 
nünket és estélyünk sikerét előmozdítsák. Fogadják nemes fára* 
dozásukért ezúton is egyletünk hálás köszönetét. 

Az országos gyűjtésekben is részt vettünk. Példaadó buzga* 
lommal és eredménnyel gyűjtöttek tanaink az árvízkárosultak* 
nak, a vöröskeresztnek és a visszatért Erdélyért. 

Taglétszámunkban némi gyarapodás mutatkozott az elmúlt 
évben. 140 fizető tagunk van, kik legtöbben nagy áldozatot hozva 
munkálkodtak egyesületünk nemes céliaiért. 

Az idők járása egyre súlyosabb. A közülettől, az egyéntől 
is fokozottabb munkát, teherhordozást követel, s e parancs alól 
mi sem vonhatjuk ki magunkat. Ezért is szeretettel hívunk tag* 
jaink sorába minden pápai evangélikus asszonytestvérünket, hogy 
nagyobb erővel szolgálhassunk a szeretet törvényének, nagyobb 
eredménnyel dolgozhassunk, s akkor az Isten áldása fogja ki* 
sérni munkánkat továbbra is. 

Hodik Imréné 
az egyesület elnöke. 

Pápai Evangélikus Éneitkar és Zenepártoló Egyesület. 

Énekkarunk az elmúlt évben is igyekezett hűségesen be* 
tölteni hivatását. Hetenként kétszer, kedden és pénteken tar* 
tottuk tanuló* és gyakorló*óráinkat, amely alkalmakkor egyházi 
énekekkel és magyar dalokkal gazdagítottuk lelkünk tartalmát-
Szerepléseink alkalmával az istentiszteleti áhítat elmélyítését szol* 
gáltuk, temetéseken a feltámadás hitét énekelve .vigasztaltunk, 
kultur*estieinken pedig nemzeti féltett kincsünket, a magyar 
dalt vittük hallgatóságunk elé. Január 9*én szép sikerrel ren* 
deztük meg táncmulatságunkat, ahol fiatalságunk rövid pár órára 
feledte korai életküzdelmének nyomasztó hatását. Február 18*án 
egyházzenei hangversenyünkön Fodor Kálmán győri karnagy 
művészi orgonaszámait egészítettük ki szerény karéneklésünkksl. 
Április 8*án a Jókai*mozgóban hangversenyt rendeztünk, mely* 
nek keretében osztottuk ki a Magyar Dalos Egyesületek Orszá* 
gos Szövetsége által adományozott szolgálati érmeket azon dalo* 
soknak, akik 10, 20 és 30 éve szolgálják énekkarunkban a ma* 
gyár dal ügyét. Nevüket az 1939. évi évkönyvünk már leközölte. 
November 24*én népművelési estet tartottunk gyülekezetünk 
dísztermében. December l0*én a Baross Szövetség pápai cso* 
portjának hangversenyén kétszer álltunk a pódiumra a Jókai* 
mozgóban. Templomunkban karácsony szent ünnepén és az év 
utolsó napján énekeltünk az istentisztelet keretében. 
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Bevételünk volt a múlt évi maradvánnyal és takarékpénztári 
kivettél egvütt 1040 P , kiadásunk pedig 988.51 P. Marad* 
vány 51.49 P. 

Az év eseményeihez tartozik még az is, hogy a nyár folyaíí 
mára hirdetett országos dalosversenyre beneveztünk és készü* 
lődtünk. Megjelenni azonban nem tudtunk, mert magyar ha* 
zánk fegyverbe szólította az egyesület vezetőit és a tagok nagv 
részét. Szívesen mondtunk le a dalosverseny ígérkező gazdag 
tapasztalatairól, mert az éneklő magyar evangélikus ember miní= 
denben kész hazája hív szolgálatára. Hála Jegyen a kegyelmes 
Istennek, hogy vér nélkül adta vissza kincses Erdélyünket és 
liála Magyarország országgyarapító kormányzóiának, hogy bölcs 
vezetésével visszaadta a magyar anyáknak fiait és a magyar gyer# 
mekeknek apáit. 

Egyesületünknek 40 tagja van. Szegény, dolgozó munkás* 
emberek, akik napi fáradságos munkájuk után esti pihenésüket 
vonják el megtört testüktől, hogy dallal szolgáljanak Istennek 
és hazánknak. De hol van az éneklő egyház többi tagja, akik 
megkétszerezhetnék létszámunkat? Téves lenne azt gondolni, 
hogy Énekkarunk csak a fiatalságnak és a napszámosoknak egye* 
sülete. Pápai evangélikus férfitestvér, akit Isten hallással és 
hanggal áldott meg, itt van a helyed az Evangélikus énekkarban, 
ahol az irótollat forgató kéz megtalálja a kérges tenyeret, ma* 
gyár evangélikus testvéri szeretetben. 

^go5íon József 
egyesületi karnagy. 

Beszámoló a Leányegyesület 1940. évi munkájáról. 
Leányainkat az elmúlt 1940. évben is a gyülekezet minden* 

kori érdekeinek szem előtt tartásával oly közösségbe gyűjtöttük, 
mely öntudatos s tervszerű munkával ébresztgette és erősítgette 
az istenfélő, evangéliumi vallásos szellemet, az evangélikus ön* 
tudatot, a magyar honleányi lelkületet. 

Több évi munkánk eredményének örülhettünk akkor, ami* 
kor azok, akik férjhezmentek s eltávoztak körünkből, hálás 
szívvel emlékeztek meg az egyházról s távolból is elküldték 
ajándékukat karácsonykor. Amikor választaniok kellett egv jobb 
megélhetési mód s egyházuk között, az anyagilag és társadalmi* 
lag egyszerűbb sorsot választották, hogy hűek maradhassanak 
hitükhöz. 

Hetenként bibliaórára jöttünk össze. A hétfői családias 
munkaórák, amelyeken leányaink gondjaikat s örömeiket beszél* 
ték meg, ez évben gyakran elmaradtak, mert az ifjúsági egye* 
sülét helyiségét katonák foglalták le. A leányok meleg szívvel 
segítettek egy társukon, hogy Budapesten súlyos betegségét 
gyógyíthassák. Adott az egyesület az árvízkárosultak s a gyér* 
meknyaraltatás céljára. Mikuláskor rendezett egy kedves össze* 
jövetelt. ! fii 
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A iövőbe tekintve bízunk a ]ó Istenben, hogy megsokszo;^ 
rozza erőnket s segít bennünket abban a törekvésben, hogy 
egyesületünk célja szerint nevelje s nemes tettekre váltsa a női 
lelkekbe rejtett isteni értékeket s segítse tagjait női hivatásuk 
tiszta megismerésére s egyúttal beillessze a gyülekezet és egyház* 
társadalom életébe. 

Kakas Ivén 
egyesületi vezető. 

Evangélikus Ifjúsági Egyesület. 
Szomorú szívvel kell megállapítanunk, hogy ifjúsági egye# 

sületünkben az elmúlt év folyamán sem folyhatott az a munka, 
melyet az Egyház Ura és a gyülekezet is elvárhat az egyesület 
tagjaitól. Sok akadály tornyosult elénk. Mikor már mindig töb* 
ben jöttünk volna össze, akkor foglalta le a katonaság a termün* 
ket és így helyiség hiányában elég hosszú ideig kénytelenek 
voltunk az egyesületi munkát szüneteltetni. Ez azonban nem 
lehet számunkra mentség, mert még így is lett volna elég alka* 
lom és mód arra, hogy ifjúsági egyesületünk nagyobb és ered* 
ményesebb munkát fejtsen ki. Ehhez minden tag buzgóságára 
és munkásságára van szükség. H a csak néhányan dolgoznak 
mindig, akkor azok végül is elfáradnak. Ezért próbáltuk meg 
azt, hogy az iparostanonc iskolás növendékeinket együtt hoz* 
zuk el az ifjúsági összejövetelekre. Azonban ez nem lehet 
megfelelő mód a munkára való szoktatásban. Azt szeretnénk, 
ha a tagok nem kényszerűségből jönnének esténként össze, ha* 
nem a szívük hozná ide őket. Sokan őszintén elmondták, hogy 
miért vesztette el egyesületünk a vonzó hatását és miért keresi 
fel nem egy evangélikus ifjú a református KIE^t. Azt mondják^ 
kevés szórakozási lehetőséget nyújt egyesületünk. Ezekkel szem* 
ben megjegyezzük, hogy .evangélikus ifjúság sohasem alacso* 
nyúlhat le tánckedvelő ifjúsággá. Tény az, hogy sok mindent 
kell beszereznünk, főleg .játékokat, esetleg egy billiárd asztalt, 
hogy ifjaink játékkal tölthessék üres óráikat. Elsősorban azon* 
ban arra kell ebben az egyesületben is törekednünk, hogy az 
Ige köré csoportosulva annak útmutatása szerinti életet alakít* 
sunk ki. Nagyon elszomorító annak a meglátása is, hogy az 
ifjúsági egyesületünk teljesen elveszítette a felnőtt egyháztagok 
előtt a tekintélyét s a régebben tanúsított megértést és jóin* 
dulatot is hiába keresik ifjaink a gyülekezet idősebb tagjainál. 
Hiába próbálkozik az ifjúság akármivel, egyszerűen vagv nem 
vesznek tudomást munkájáról, vagy pedig lekicsinylően be* 
szélnek arról. Ez pedig ahelyett, hogy munkára serkentené 
ifjainkat, sokkal inkább elkedvetleníti és nem egyet egészen 
közönyössé tesz. TSIemcsak az ifjúságnak érdeke, hogy az egye* 
sülét erősebb legyen, de az egész gyülekezetnek. Ezért gyüleke* 
zeti tagoktól több megértést várunk ifjúsági egyesületünk mun* 
kajával és megmozdulásaival szemben. 
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Ifjúsági egyesületünk tagjai kedd és péntek kivételével 
írninden nap összegyülekezethetnek az ifiúsági teremben. Az 
előbb említett két napon az énekkar tartja próbáit. Rendesen 
a csütörtök esti összejövetelen tartottunk biblia*órát. Több 
alkalommal tanultunk és gyakoroltunk eredeti magyar nótákat. 
Egyesületünk céljai között ott van az is, hogy magyarabb ifjúsá* 
got neveljünk. 

Tartott az ifjúság egy műsoros estét, melynek jövödelméből 
néhány játékot szereztünk be és a megmaradó kb. 60 P#t az 
évi rendes kiadásokra tartottunk fenn. 

Erős hittel hiszünk abban, hogy ifjúsági egyesületünk a 
jövő évben erőteljesebb munkát tud kifejteni s nagyobb és 
eredményesebb munkát végez a Krisztus ügyének és magyar 
hazánknak szolgálatában. 

Smidéliusz Ernő 
s.-lelkész. 

Diákszövetségünk. 
A református gimnáziumba és az áll. tanítóképzőbe járó evaní' 

g'élikus növendékeink komoly egyházias munkát fejtettek ki a 
szövetség összejövetelein. A hitoktató#lelkész vezetése mellett 
a következő tisztikar irányította a szövetség munkáját: Ifjúsági 
elnök Hegyi Imre V I I I . A., jegyző Szabó József VI I . B.^ 
pénztáros Bertalan István VI I I . B., könyvtárosok Csete György 
VII . B. és Jánossy Rezső VI . o. növendék. 

A tanév folyamán 13 összejövetelt tartottunk. Az összejöve# 
telek mindenkor énekkel és imádsággal kezdődtek és fejeződtek 
be. A felsőéves növendékek bibliamagyarázata vezette be az 
összejövetelek munkaanyagát. Az előadások a »Biblia és az 
ifjúság«*ról szóltak, melynek anyagát a Belmissziói Munka^^ 
programm irta elő. Minden összejövetelen tárgyaltuk az égető 
magyar sorskérdéseket is. Ének* és zeneszámok és szavalatok 
egészítették ki az összejövetelek anyagát. 

A nyilvánosság számára október 3I#én vallásos^estet ren# 
deztünk. 

November l#én és május lO^én deprekációt tartottunk, mely 
alkalmakkal a szövetség konfirmálkodott tagjai együttesen éltek 
az Cr szent vacsorájával. 

Vasárnaponként külön ifjúsági istentiszteleten vettünk részt, 
melynek kántori részét az első félévben Kozma István VI I I . A. 
o., a második félévben pedig Kóbor Jenő III . éves líceumi 
növendék látta el. ^ 

Ez évben a következő pályatételeket tűzte ki a szövetség: 
Alsósok számára: Milyennek gondoltam Istent gyermek* 

koromban? A jutalomdíjat (5 P ) Nagy Endre koU. tanár úr 
adta. Nyerte: Finta István IV. B. o. 

Felsősök számára: A 350 esztendős Károlyi Biblia szerepe 
evangélikus egyházunk történetében. Díjazta a szövetség. (10 P."l 
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Nyerte: Horváth József VI I . B. o. Bibliamagyarázat János ev. 
15i4. alapján. Nyerte: Szabó József VI I . B. o. Díjazta a szövete 
vétség. (5 P.) 

Imádság Erdély felszabadulása után a 126. zsoltár alapián. 
Jutalmazta: Bárány László. Nyerte: Csizmadia Györgv IV. B. 
o. (5 P.) 

Könyviutalomban részesültek: Barcza Zoltán, Gömbös 
Gyula, Szilágyi Sándor I. A., Asbóth Dénes I. B., Nagy 
Miklós, Nagy Sándor II. A., Tompa Zsigmond II. B., Balázs 
György, Gyimesi Zoltán III . B., Csizmadia György, Finta Ist# 
ván. Somogyi Károly, Szalay Győző IV. B., Borsos Laios, Bor# 
SOS Zoltán, Lampérth Zoltán V., Czipott Ernő, Jánossy Rezső 
VI. , Remport Zoltán, Szalay Endre V I I . B., Bertalan István, 
Porkoláb László, Simon Miklós VI I I . B. és Cser Lajos I. ke* 
reskedelmi növendékek. 

Missziói rajzokért Móritz Sándor VI . o. növendék 10 
P#t kapott. 

A szövetség évi bevétele: 260.90 P. Kiadása: 248.64 P. 
Maradvány: 12.26 P. 

A szövetség tagjai a Gyámintézetre 57.27 P#t, a sárszent* 
miklósi magyar házakra pedig 298.77 P*t gyűjtöttek. 

E helyen is hálával kell megemlékeznünk azokról, akik a 
mai élelmiszer#beszerzési nehézségek ellenére Hardy Elek II . o. 
szegénysorsú tanulónak tanulmányai végzését egész tanéven át 
ebéd és vacsora adásával lehetővé tették. Ezek a jószívű ada# 
kozók a következők: Dr . Adorján Gyuláné, Bárány Lászlóné, 
Edelényi Szabó Zoltánné Főiskolai köztartás, dr. Huszár Ist* 
vánné, özv. Kiss Dezsőné, Kummer Jánosné, Nánik Pálné» 
Ovády Zoltánné. 

Adja a kegyelem Istene, hogy az itt végzett munka is egy* 
házunk és hazánk javát szolgálja. 

Bárány László. 

A „Bóra Katalin" Kör és a „Lorántffy Zsuzsanna" Kör 
1939/40. évi munkája. 

A pápai ref. Nőnevelőí=intézetbe és az Állami polgári leány* 
iskolába járó evangélikus leány növendékeink e két körének 
munkájáról, sajnos, csak a gyűlésekről fennmaradt jegyzőköny* 
vekből tudom jelenteni, hogy az elmúlt tanévben milyen munka 
folyt e két leánykörünkben. A sok hitoktató segédlelkész vál* 
tozás, ami az elmúlt tanévben c<:négy» is volt, — hisz Váczy 
Dezső s.*lelkészt felváltotta Kiss Dezső, őt Dombi László, őt 
pedig Pusztai László —, eléggé károsan nyomta rá bélyegét a 
hitoktatói munkára elméleti ismeretszerzés terén. De káros volt 
a munkára egyetemlegesen is, hisz a diáknak is, de meg a hit^ 
oktatóknak is egy*két hónapi ideje pusztán csak a megismer* 
kedésre, az új munkakörbe — a hitoktató részéről —, új, soks^ 
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szór egészen más rendszerbe való beilleszkedésre — a tanulók 
részéről —, ment el. S mire ez megtörtént, mire nagyobb lení^ 
dülettel, melyebbreszántással megindulhatott volna a magvetés 
nemes munkába, máris távoznia kellett, s az úi hitoktató kezdi" 
hetett mindent elölről. 

Ami a köri munkát közelebbről érinti, a két körben össze* 
sen 20 munkaíülést és egy nyilvános vallásos#estét tartottunk. 
A gyűlések rendjét a növendékek által önállóan elkészített, de 
a hitoktatók által ellenőrzött igehirdetések, előadások, kisebb 
hiterősítő és öntudatot mélyítő történetek felolvasása ^töltötte ki. 
A gyűléseket megbeszélések, mindennapi életben történt észres* 
vételek megtétele, hibák és tévedések javítása és a ió oldalak 
kiemelése követte. 

Pályamunkák I.—II. osztályosok részére: Ima, Édesanyám 
a legnagyobb hős. III .—IV. o.: Az evangélikus gyermek élete 
a családban. Líceumi növendékek részére: Mit keresek ott és 
mit viszek oda, ahova az isteni gondviselés odaállít? 

Az állami polgáriból távozó növendékek között iutalom* 
könyveket osztottunk ki. Isten áldása legyen munkánkon! 

Teke Zsismond 
hitoktató. 

IV. 

A gyülekezet háztartása. 

Az egyházközség 1940. évi zárószámadásait, valamint az 
1941. évi költségvetési előirányzatot az egyházközség pénztárom 
sának a közgyűlés elé terjesztett jelentése alpján ismertetjük. 

Nagytiszteletű és Tekintetes Egyházközségi Közgyűlés! 
Az egyházközség 1940. évi háztartási, valamint »Orgona«í 

és »Parcellázási<c#alapjainak zárószámadásait a számvizsgáló bi* 
zottság átvizsgálta s az okmányoknak tételrőlítételre történt 
rovancsolása, valamint a zárószámadás mellékletét képező kivo# 
natok, a pénztári naplók és nyilvántartások összehasonlítása 
után megállapította, hogy a feltüntetett kiadási tételek a köz* 
gyűlés által megállapított költségvetési előirányzatnak megfele* 
lően tétettek kiadásba. A bevételi tételek részben a földhaszon* 
bér és egyháziadó nyilvántartási és főkönyvi előírásai, részben 
a bevételi célra szolgáló nyugtaszelvények alapján teljes egé* 
szűkben és az előírásoknak megfelelően lettek bevételezve. F. 
hó 21*én tartott presbiteri gyűlés a számvizsgáló*bizottság s 
pénztári ellenőri jelentések alapján a zárószámadásokat részletei* 
ben és teljes egészében elfogadta és azokat a lezárás alapján az 
egyházközségi közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 
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Ezek megtörténte után .tisztelettel ielenthetem^ hogy az egy# 
házközség 1940. évi háztartási alapjának összes bevétele 27.721.76 
P , összes kiadása 25.727.34 P, pénztármaradványa 1940. évi 
december 31=íén 1994.42 P volt, mely összeg az 1941. évi ianuár— 
február havi személyi illetmények s egyéb szükségletek fedezésére 
tartalékoltatott-

Az 1940. évi zárószámadás eredménye még normális viszo# 
nyok mellett is teljesen kielégítőnek volna mondható. A jelen 
elég nehéz gazdasági viszonyok között nagyon szép eredmény* 
ként állapíthatjuk meg, hogy a bevételre előirányzott összegek 
maj.d lOOö.oíban befolytak s túlfizetés az előirányzattal szemben 
csak pár tételnél fordul elő, ami az áremelkedések s munka* 
bértöbbletek idéztek elő. Mint a zárószámadásból megállapítható 
egy-két tételnek beszerzése a költségvetés letárgyalása után állott 
elő, azonban úgy azon előirányzattal szemben történt túlkiadá* 
sokra, valamint a költségvetés letárgyalása után előállott fel* 
tétlen szükséges kifizetések fedezetéről minden esetben gon* 
doskodás történt anélkül, hogy azok többkiadása egyháztag* 
jainkra s az egyházközségre külön terhet jelentettek volna. 

Az egyházközség rendes bevétele nem csupán az egyház* 
község összes személyi, s dologi kiadásaira nyújtott fedezetet, 
kifizettük még 1939. évben a parcellázási*alaptól kölcsönvett 
1700 P*ős tartozásunkat s ugyanezen alapnak földvételre 2689 
P*őt tudtunk adni. Ezen 2689 P*ben bentfoglaltatnak egyház* 
községünk jóltevőinek takarékpénztárnál betétként elhelyezett 
alapjai. 185Ó.20 P összeggel. 

Egyházközségünk áldozatkész tagjainak külön célokra nyúj* 
tott adományaiból szegénysorsú iskolás gyermekek, szegényse* 
gélyezés, templomépítések s egyéb szociális célokra egyházközsé* 
günk az elmúlt évben majd 2000 P*őt tudott kifizetni, 
egyháziadó befolyt az évi előírás 100oo*a, illetve a költségve* 
tési előiványzatnak 95.5 oo*a. Elmúlt évről áthozott hátralék 
Összege az év végével némi javulást mutatott. Közgyűlési hatá* 
rozat alapján az elmúlt évben a kiegészített számvizsgáló*bL* 
zottság az egyháziadóval hátralékban lévő egyháztagok anyagi 
helyzetét mérlegelve sok esetben a teljes hátralékot törölte, rész* 
ben hátralék helyesbítéseket eszközölt azon célból, hogy a csök* 
kentéssel az adófizetési készséget elősegítsük. Ezen mérséklés 
sok esetben eredményes is volt, sajnos azonban az év végével 
mutatkozó hátralék még mindig 3610 P. 

Földhaszonbér*előírásnak befolyt 99ob*a, az áthozott és 
1940. évben keletkezett hátralék összege 397.23 P. 

Költségvetési előirányzattal szemben történt felemlítést ér* 
demlő többevétel és többkiadás a zárószámadás vonatkozó 
tételeinél indokolást nyert. 

A zárószámadás részletezése a következő: 
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1940. évi zárószámadás. 
I. Bevétel. 

> 
O 

Tárgy megnevezése 
1940. évi 

költségvetési 
előirányzat 

P 

Lerovás 
1940. évben 

P 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Pénztármaradvány 
Egyháziadóból 
Földhaszonbérböl 
Részvényosztalékból 
Lelkész özvegyi földadótéritéséböl 

és kezelési díjból 
Városi segélyből 
Nyomtatványtéritésböl 
Harangozásból 
Offertoriumból 
II.-od tanitói lakás bére 
Adományokból 
Különféle megtérítésekből 
Rendkívüli bevételek 

2.164 
13.500 
4.600 

220 

125 
1.495 

10 
90 
70 

400 
200 
200 

2.164-63 
12.982-95 
5.215-67 

220-— 

121-14 
1.495-— 

6-— 
98-70 

528-22 
400-— 
134-51 
217-26 

3.437 69 

1 

Összesen bevétel: 'j 23.074 27.721-76 

3=hoz: Az előirányzattal szemben befolyt többbevétel a 
búzaár emelkedéséből állott elő. Múlt évről áthozott hátralék: 
433.45 P, f. évi előírás volt: 5179.45 P. Összesen: 5612.90 P. 
Lerovás 5172.68 P. 1940 december 31^én hátralék: 397.23 P. 

9-hez: Offertórium tartatott: Sárszentmiklósi népházakra 
befolyt: 92.13 P. Gyámintézetre egyházkerületi gyűlés alkal= 
mával befolyt: 100 P. Gyámintézetre történt offertórium egy 
másik eset alkalmával befolyt 36.09 P . 

ll=hez: Adományok címén befolytak: Évkönyvre befolyt: 
253.80 P. Szegénysegélyezés és szegénygyermekek részére be# 
folyt: 179.94 P . Templomfűtés, templomvílágítás és festésre be# 
folyt: 255.10 P. Egyéb meghatározott célokra befolyt: 79 P. 
Mersevátí templomra történt gyűjtésből befolyt: 83.10 P. Gyám* 
intézetre történt gyűjtésből befolyt: 228.57 P . Tanácsterem fes* 
tésre: 50 P. 

12=höz: Fűtés megtérítésre 35.30 P. Késedelmi kamat 2.40 
P. Katonaság által fizetett térítési díj és telefondíj, térítés 96.56 
P. Avult dolgok eladásából befolyt 83 P. 

13=hoz: Parcellázási alapnak Tüske Károly békási lakostól 
16.040 31*öl földterület megvásárlásához az erre a célra felhasz* 
nálható alapok takarékpénztárból kivétettek s bevételezve lettek. 
1850.20 P. Szénvásárlásra kölcsönfelvétel 500 P. Belügvminiszíi 
teríumtól hadikölcsönsegély 300 P. Parcellázási alap végelszá* 
molásakor maradvány 2.49 P. Ref. főgímn. tanulóktól szedett 
díj hitoktatói lelkész nyugdíjjárulékára 785 P. 
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11. Kiadás. 

13 > 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

: 
i 
j Tárgy megnevezése 
i 

/. Személyi illetmény. 
Bácsi Sándor lelkész illetménye 
Segédlelkész illetménye 
Hitoktató lelkész t. dija 

1 Rózsa János igazg.-tanító illetm. • 
Kakas Irén tanítónő illetménye 
Ágoston József tanitó mft. 
Pénztáros tiszteletdija ' 
Egyházfi fizetése és családi segélye 

1 Egyházfi helyettesítése 
I. fej. 1—9 rov. összesen:* 

Egyházfi "/o-a egyháziadó után 
Egyházfi tüzelője 
Tanítói perselyváltság 

1 Tanítói helyettesítésért 
I. fej. 10—13 rov. összesen: 

1 

I. fejezet összesen: 

//. Dologi kiadások. 
1 Epületjavítás, tatarozás 

Tűzbiztosítás 
Világítás 
Fíités 

1 Tantermek meszelése, olajozása 
1 Kéményseprés 

II. fejezet összesen: 

i 1940. évi 
költségvetési 
előirányzat 

P 

3.160--
960-— 
300-— 
903 — 
804-— 

1.479 — 
240 — 
780-— 

—•— 

8.626 — 

650-— 
150-— 
100-— 
100 — 

1.000-— 

9.626 — 

300"— 
35-— 

200 — 
500-— 
150-— 
40-— 

1225 — 

1 

Lerovás 
1 1940. évben 

P 

3.159-96 
960 — 
300-— 
910 92 
814'— 

1.561-— 
240-— 
715-— 
165 — 

8.826-— 

649-61 
192 — 
100 — 
100 — 

1.041-61 

9.867-51 

344-27 
32-98 

213-09 
838-45 
56-54 
25-44 

1.510-77 

* Mutatkozó 265.04 P többkiadás előállott a tanítói ilktmé* 
nyéknek min. rend. alapján yo/bí̂ os illetményemelkedésből, Agos# 
ton József tanító magasabbösszegű lakbércsoportba jutása folyó 
tán, valamint egyházfi katonai szolgálatra történt bevonulása 
folytán helyettesítési díjból. Csökkenés előállott: egyházfi be# 
vonulása alatt illetményének 50 "b iát kapta. 

13. rovatnál a többletkiadást a tüzifaár emelkedése okozta. 
14=hez: Nagyobb mérvű kiadás volt a tanácsterem tetőzet 

tének javítása. A többi kiadás megtérült az avult dolgok el# 
adásából. 
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I Tárgy megnevezése 
1940. évi 

költségvetési 
előirányzat 

P 

Lerovás 
1940. évben 

P 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

/// . Állami, községi adók. 

Állatni községi adók és állami 
beruházási hozzájárulás 

llletékegyenérték 
Vagyonváltság föld töri. és °/^, 
Takácsi földek adója 
Egyházfi után OTI járulék 
Adókülönbözet 

1.750-
260--
325--
253.-

55--
120--

1.487-96 
260-88 
320-— 
277-65 
103 63 
8206 

III. fejezet összesen: 2.763- 2.532-18 

27 
28 
29 

IV. Egyfiázl<ormányzatra. 

Egyházkerületi és alapijárulék 
Egyházmegyei járulék 
Lelkésznyugdíjjárulék 

565-
170-
170-

563-12 
194-70 
164-40 

IV. fejezet összesen: 905-— 922-22 

16=hoz: Többkiadást okozott a katonai beszállásolás alkal* 
mával elfogyasztott több áramdíj, amely megtérült a katonaság 
által fizetett térítésből. 

17=hez: Többkiadást okozott a tüzelőanyag áremelkedése, 
dése. Tényleges túlkiadás: 168 P , a 170.45 P megtérült az egye>» 
sületek és katonaság által fizetett térítésekből. 

18'hoz: Megtakarítás előállott múlt évről visszamaradt ólai 
és tisztítóanyagok folytán. 

20—21=hez: Téves kimutatás folytán a 262.04 P adóhátralék 
volt december 31#én. 

24=hez: Adóemelkedés folytán állott elő a többkifizetés. 
25=höz: Többkiadást okozott áz egyházfi magasabb ösz* 

szegű fizetése, s előző évről elmaradt járulék folyó évben nyert 
kiegyenlítést. 

26=hoz: Adókülönbözet címén kifizetést nyert: Takácsin ar 
egyházközség földjei után kivetett 33.67 P . Gerence szab. dí j . 
A takácsi 39.56 P egyházi adó. Mezőlaki 8.83 P egyházi ádó^ 

27, 28 és 29-hez: Többlet, illetve kevesebb kiadást az 
«gyházkormányzati járulékok időközi kivetése okozta. 
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30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 

Tárgy megnevezése 

V. Egyéb kiadás. 
Offertoriumok elküldése 
Lelkészi özvegyi földhaszon 
Szövetségi tagsági díjakra 
Irodai kiadások 
Kiküldetési költségek 
Szegénysorsú gyermekek cipőire 
Szegénysegélyezés, templom-

építésekre, adományok 
V. fejezet összesen: 

VI. Felszerelések és különfélék. 
Iskolai felszerelések 
KIE részére segély 
Sirgondozás, koszorúk 
Kölcsönvisszatérítés 
Perselypénzátadás orgona alapnak 
Földvétel 
Tüske K. és Dallos-féle földek 

után kincstári illeték 
Előre nem láthatókra j 

VI. fejezet összesen: 

1940. évi 
költségvetési 
előirányzat 

P 

T O 
SCO-— 
20 — 

500 — 
200-— 
300-— 

1 0 0 -
1.990 — 

100 — 
100 — 
300-— 

1.700-— 
350 — 

3.000 — 

900-— 
5 0 0 -

6.950 — 

Lerovás 
1940. évben 

P 

20109 
921-24 

17-10 
75720 
269-74 
303-89 

393-29 
2.853-55 

74-39 
100-— 
420-— 

1-700-— 
—•— 

2.689-— 

796-37 
458-08 

6.237-84 

30=:hoz: A mutatkozó többkiadás látszólagos, u. is a bevételi 
résznél ugyanezen összeg megtérült. 

31=hez: A 121.24 P többkiadás megtérült a földhaszon^ 
bérnél. 

33=hoz: Az előirányzott összeg nem volt elégséges. Fő# 
könyvek, nyomtatványok, irodacikkek áremelkedése okozta a 
többkiadást. A kiadás egy része megtérült katonaság által fize# 
tett telefontérítésből. 

34=hez: Egy hitoktató és egy s.Jelkész átköltözködési költ* 
sége, valamint az előző évihez képest több konferenciára való 
kiszállás okozta a többkiadást. 

Jódhoz: A nehezebb megélhetési viszonyok folytán a sze# 
génvsegélvezés nagyobb volt az előző évihez képest. A mutat* 
kozó 293.29 P többkiadásból 140.23 P megtérült a bevételi 
rész ugyanezen részén. 
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o 
Tárgy megnevezése 

1940. évi 
költségvetési 
előirányzat 

P 

Lerovás 
1940. évben 

P 

45 

Vll. Költségvetés keretén kívüli 
kiadások. 

Költségvetés keretén kivüliek 1.803-17 

VII. fejezet összesen: 1.804-17 

39=hez: Az előirányzott összeg az anyag* és munkabér* 
emelkedés folytán nem volt elégséges a sírok és sírkerítések 
télies iókarba helyezésére. 

40=hez: A parcellázási alaptól 1939. évben kölcsönvett 1700 
P visszafizetése. 

41=hez: Úgy a bevétel, valamint a kiadási résznél nem sz£* 
repel, bevétele az orgonaalapnál elszámolva. 

42=höz: Az egyházközség részéről a parcellázási alapnak fi* 
zetett 2489 P*vel a vétel télies kiegyenlítést nyert. 200 P az 
egyházközség pénztárából közvetlen kifizetve eladónak. 

43=hoz: Özv. Dallos Dénesné hagyatékára és Tüske Károly 
békási lakostól vásárolt ingatlan után kincstári illeték állami ki* 
vetés alapián fizetve. 

í4=hez: Előre nem látható kiadások főbb tételei: Néhai 
Mesterházy László lelkész arcképének megfestése és képráma 
150 P. Néhai Simon Julianna, néhai Bráder Gusztáv gyüleke* 
zeti ióltevők arcképeinek festése, illetve képkeret 80 P. Katonaság 
részére 30 drb. énekeskönyv beszerzése 60 P. Templomabla* 
kokra pokróc 35.90 P . Néhai Mesterházy László lelkész arc* 
képének leleplezése alkalmával felmerült költség 24 P. Az el* 
múlt tél folyamán nagy havazás folytán felmerült hóeltakarítási 
napszámok. 

45=höz: Fenti feiezet alatt kifizetett összeg alábbi címeken 
télies egészében megtérült. Kifizetések voltak a következő tété* 
lek: Évkönyv nyomdai kiadása: 240 P. 1 drb. körbélyegző 
Szatmárnémeti testvérgyülekezet részére 5 P . Hitoktató*lelkész 
után nyugdíiiárulék 785 P. Szénvásárlásra felvett kölcsön 500 P. 
Temetési költségtérítés 60 P. Kamat 10 P. Iskolák gyűitése 
gvámint. részére 203.17 P. 



— 24 — 

Kiadási rész összesítése: 
í. fejezet - - - - - - 9.867-61 P 

II. „ - - - - - - 1.510-77 „ 
III. „ - - - - - - 2.532-18 „ 
IV. „ - - - - - - 922-22 „ 
V. „ - - - - - - 2 853.55 „ 

VI. „ - - - - - - 6.23784 „ 
VII. „ - - - - - - 1.803-17 „ 

25.727-34 P 
Pápa, 1940. évi december hó 31#én. 

Fodor Gyula 
egyházközségi pénztáros. 

Parcellázási alap zárószámadása 1940. évről, 
illetve a parcellázás megkezdésétől annak befejezféig 

1940 december 31-ig. 

Egyházközségi gyűlés és felsőbb egyházhatósági ióváhagyás 
alapján Pápán a Perutzígyár szomszédságában lévő egyház* 
község tulajdonát képező 12.688.4 [̂ l̂ öl földet parcelláztatta, 
hogy az egyházközség cca 28.000 P adósságától s ezen összeg 
után évi kétezerötszáz pengő kamat fizetésétől mentesítse magát. 
Az egyházközség 1934. évben a területet 43 parcellára osztva 
megkezdte azok értékesítését s 1940. évben az összes parcellák 
vételára befolyt s ezzel a parcellázási alap lezárult. A parcellázási 
alap számadásait, azok mellékletét képező okmányait a szám* 
vizsgálóbizottság évről-évre átvizsgálta, azokat elfogadásra az 
egyházközségi közgyűlés elé terjesztette jóváhagyás céljából. 

Az 1940. évi zárószámadás is felülvizsgáltatott és azt a szám* 
vizsgálóbizottság, valamint a presbitérium elfogadásra ajánlja, 
miért is tisztelettel jelenthetem, hogy a parcellázási alap 1940. évi 
összes bevétele: 9638.99 P, összes kiadása: 9.638.99 P volt. 

Az 1940. évi zárószámadás részletezve a következő: 
Bevétel: 

1. Pénztármaradvány 1939. évről számadás szerint . 3.675-81 P 
2. Parcellák vételárából befolyt 1.524-30 „ 
3. Késedelmi kamatból 2488 „ 
4. Egyházközségek által 1939. évben kölcsönvett 

1.700 P visszatérítéséből 1.700-— „ 
5. Gyülekezeti pénztártól átvett alapok takarékpénztári 

betétösszege (Tüske-féle ingatlan megvételéhez) 1.850-20 „ 
6. Egyházközség pénztárától mft 358-80 „ 
7. Egyházközség pénztárától mft 280'— „ 
8. Tüske Károlytól fél évi földhaszonbér . . . . 160-— „ 
9. Takarékpénztári időközi kamat és folyószámla

maradvány 65-— „ 
Összesen bevétel: 9.638-99 P 
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Kiadás: 
1. Tüske Károly békási lakostól vásárolt 16.044 Q-öl 

föld vételárára a parcellázási a l a p t ó l . . . . 9.600'— P 
2. Fenti vételhez bélyegilleték lO'— „ 
3. Kamat és váltóürlap 21"50 „ 
4. Magyar Nemzeti Szövetségnek 5-— „ 
5. Végelszámoláskor maradvány befizetve egyházközség 

pénztárába __; 2-49 „ 
Összesen kiadás : 9'638-99 P 

Bevételek és kiadások részletezése az egyes években 
a következő: 

Bevétel: Kiadás: 
1934— 1936. évben 14.427-13 P 11.888-15 P 

1937. „ 7.097-37 „ 8.042-22 „ 
1938. „ 10.072-20 „ 9.70004 „ 
1939. „ 8.404-84 „ 6.695-32 „ 
1940. „ 5.963-18 „ 9.638-99 „ 

Összesen : 45.96472 P 45.964-72 P, azaz negyven
ötezerkilencszázhatvannégy pengő 72 fillér. 

Ezen bevétel részletezése a következő: 
Parcellák eladásából befolyt vételár 40.94459 P 
Késedelmi kamat és betétek időközi kamatából . . 671-13 „ 
Egyházközség pénztárától földvételre hozzájárulás . 2.489-— „ 
Földadóból 160-— „ 
Kölcsönvisszatérítésből 1.700-— „ 

Összesen: 45.964-62 P 

Régebbről fennállott tartozások teljes kifizetésére . 22.398'— P 
Földvételre 7.885 D-öl, 8 375 D-öl, 16.044 D-öI, 

összesen 32.304 D-öl területért 19.600-— „ 
Egyebekre, ú. m. mérnöki felm. költség, volt bérlők 

kártalanítása, hirdetési díj, gyülekezetnek kölcsön 3.966-72 „ 
Összesen: 45.964-72 P 

Pápa, 1940. évi december hó 31#én. 
Fodor Gyula 

egyházközségi pénztáros. 
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Orgonaalap. 
Az „Orgonaalap" 1940. évi zárószámadását a számvizsgáló

bizottság és a presbitérium átvizsgálta s helyesnek találta, minek 
megtörténte után jelenthetem, hogy az „Orgonaalap" 

1940. évi összes bevétele 1.284-36 P 
összes kiadása 982'94 ,̂ 

1940. évi december 31-én maradvány 300'41 P volt. 

Bevétel: 
1. Pénztármaradvány 1939. évről . . . 259'60 P 
2. Perselypénzböl befolyt 50676 „ 
3. Orgonalap adományból 430 50 „ 
4. Templomi hangverseny tiszta bevétele . 50*— „ 
5. Korcsmáros J. székek árából visszatérít . 36'50 „ 

Összes bevétel: 1.283-36 P 

Kiadás: 
1. Székekért 69050 P 
2. Theol. otthonra adomány . . . . . 12-— „ 
3. Szatmárnémeti testvérgyülekezetnek persely

pénz átadás 100-— „ 
4. Mft. énekeskönyvek árában . . . . 22-25 „ 
5. Pápa—Szatmárnémeti és vissza Szatmár

németi—Pápa és vissza útiköltség térités 155-— „* 
6. Portóért —-60 „ 
7. Orgonához lábtörlő 2-60 „ 

Összesen kiadás 982-95 P 

Az orgonaalap 1938. év kezdetétől 1940 dec. 31-ig befolyt: 
1. Felajánlásokból . 7.747-26 P 
2. Perselypénzböl 1.092-46 „ 
3. Orgonaalap átvételéből 1.119-64 „ 
4. Betétek időközi kamatából . . . . 4099 „ 
5. Templomi hangversenyből tiszta jöved. 50-— „ 
6. Egyéb cimen _. 35 50 „ 

Összesen bevétel: 10.08685 P 

50 P utazási költségre adományozott összegből megtérül. 

á. 
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Kiadások : 
1. Orgonavétel, villanyáramszerelés . . 7.469'11 P 
2. Székbeszerzés 1.89050 „ 
3. Szatmárnémeti testvérgyülekezetnek per

selypénz átadás, énekeskönyvek árá
ban és útiköltség térítés. . . 277-25 „ 

4. Vegyesek 149-58 „ 
Összesen kiadás 9.78644 P 

Mérleg 1940. év december 31-én : 
Összesen bevétel 10.086-85 P 

kiadás 9.78644 „ 
1940. évi dec. 31-én pénztári maradvány 30041 P 
Pápa, 1940. évi december hó 31*én. 

Fodor Gyula 
egyházközségi pénztáros. 

A Pápai Evangélikus Egyházitözség 1941. évi 
Iföitségvetési előirányzata. 

Az elmúlt évek átlagos eredményei alapián úg-y a személyi, 
mint dologi szükségletek fedezetét az egyházi adónak az el* 
múlt évben kivetett — egyenlő százalékos és egyháztagiaink 
vagyoni helyzetének megfelelő — iövedelemkénti arányos ki* 
vetése alapián, továbbá a földhaszonbérből s egyéb címeken 
várható bevételi források figyelembe vételével állította össze a 
presbitérium az 1941. évi költségvetési előirányzatot. 

Az elmúlt évi számadási eredménnyel szemben a személyi 
illetményeknél némi emelkedés mutatkozik. A presbitérium a ieí> 
len gazdasági viszonyokra való tekintettel a lelkész, segédlelkész 
és egyházfi maid 100oo#ban készpénzben élvezett illetményei* 
ket hasonlóan az állami, városi és többi tisztviselőkéhez, 7oo#ban 
felemelni indítványozta. Üi tételként indítványozta a költség* 
vetésbe beállítani az egyházi tisztviselők részére az évi 500 P 
stólamegváltást, amiáltal egyházközségünknél mindennemű, stóla* 
fizetési kötelezettség (keresztelés!, esketési, temetési) megszűnik. 
Nem fizetendők ezután továbbá a harangozás, harangozol és ke* 
resztvivői díiak sem. Ü\abb tételként szerepel egy zongoravétel 
800 P összeggel. Ezen vételre feltétlen szükség volt s annak be* 
szerzése az egyházközségnek csupán 150 P megterhelést ielent 
Nőegyletünk s Leányegyletünk 125—125 P*s, az Orgonaalap 
400 P*s hozzáiárulása folytán. Még kilátás van arra nézve is, 
hogy az említett 150 P gyülekezeti kiadás is meg fog térülni. 

Templomiavítás, illetve annak tartalékolására 1500 P irá* 
nyoztatott elő. Halasztást nem igényelhető iskolai WC*k építé* 
sere 2000 P lett előirányozva. 

Ujabb tételként szerepel a fedezeti résznél az orgonaalap 
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megszűnése folytán a perselypénzbevétel, aminek felerésze 3. 
szatmárnémeti testvérgyülekezet iavára lesz elküldendő. Meg# 
szűnt tételként szerepel a harangozásból várható iövedelem 
előbb említett oknál fogva. A földhaszonbér várható bevétele 
magasabb összeggel szerepel, minthogy a f. évben a békási 
föld haszonbére 16 q helyett 32 q lesz. 

Minden előirányzott szükségleti tételre remélhető fedezetet 
találtunk anélkül, hogy a már évek óta egyházközségünk köz# 
gyűlése és felsőbb egyházhatóság által jóváhagyott s már több 
gyülekezet által is tőlünk átvett egyházi adókivetési módszerünk 
kön változtatni kellett volna. Sőt csökkentésnek számíthatlak, 
hogy a fizetésemelkedéseket figyelmen kívül hagytuk s a hívek 
részére stólákat is beszüntetni tudtuk. 

Minthogy egyházközségünk költségvetése összeállításánál 
hosszú évek óta ez az első év, amikor egyházközségünk még 
önmagának sem tartozik és az évek óta nagyon szép eredménnyel 
befolyó egyházi adó és a parcellázás sikeres eredménye alapián 
vásárolt földek folytán előállott többhaszonbér^bevétel mind 
hozzájárulnak azon reményünk megvalósulásához, hogy Isten 
segítségével az összeállított költségvetésünk alapján zárószám* 
adásunkat még szebb eredménnyel fogjuk tudni lezárni. 

A presbitérium költségvetési előirányzati javaslata a kö# 
vetkező: 

Költségvetés 1941. évre. 
Szükséglet: 

/. Személyi illetmények: 
1. Bácsi Sándor lelkész illetménye . 
2. Segédlelkész illetménye 
3. Hitoktató lelkész tiszteletdíja , 
4. Rózsa János igazgató-tanító illetm. 
5. Kakas Irén tanítónő illetménye 
6. Ágoston József tanító illetménye . 
7. Pénztáros tiszteletdíja . . . . 
8. Egyházfi fizetése és családi segélye 
9. Egyházfi esetleges helyettesítésére. 

3.418 
1.038 

300 
950 
864 

1.683 
240 
829 
200 

I. Fejezet 1—9. rovat összesen 
10. Stólaváltság 
11. Tanítói perselyváltság 

Tanítói esetleges helyettesítésért . 
Hitoktató arcképes igazolványhoz hozzá

járulás 
Egyházfinak egyházi adó beszedésért 

12 
13, 

14, 
Vo-ban 

15. Egyházfi tüzelőjére 

9.522 
500 
100 
200 

16 

650 
200 

I. Fejezet 10—15. rovat összesen 1.666 — P 
I. Személyi szükségletek összesen 11.188-—P 
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//. Dologi kiadások: 
16. Épületjavítás, tatarozások . . . . 400 
17. Templomjavítás ill. tartalékolására. . 1.500 
18. Tűzbiztosítás 40 
19. Világítás 220 
20. Fűtés 900 
21. Tantermek meszelése, padlók olajozása 200 
22. Kéményseprés 35 

— P 

II. Dologi szükségletek összesen 3.295 

///. Állami-, községi adók: 
23. Állami, községi adók és beruházási 

hozzájárulás 1.970 
24. Illetékegyenérték 260 
25. Vagyonváltságföld adója és évi törlesztés 325 
26. Takácsi földek adója 280 
27. Egyházfi után OTI-járulék . . . . 100 
28. Takácsi- és mezölaki egyházi adók . 45 
29. Adókülönbözetre . 100 

— P 

III. Állami községi adók összesen 3.082-— P 

IV. Egyházkormányzatra: 
30. Egyházkerületi járulék . . . . 
31. Egyházmegyei járulék . . . . 
32. Lelkésznyugdíjjárulék . . 
33. Hitoktató lelkész után nyugdíjjárulék 

565-— P 
195-- „ 
1 6 5 - „ 
790- - „ 

IV. Egyházkormányzatra összesen 1.715.— P 

V. Egyéb szükségletek: 
33. Offertoriumok elküldése . . . . 
34. Lelkészözvegyi föld haszonbére 
35. Szövetségi tagsági díjakra . . . . 
36. Irodai szükségletek. Könyvek, nyomtat

vány, papír, írószerek, telefon, posta
költség 

37. Kiküldetések 
38. Szegénysorsú iskolásgyermekek cipőire 
39. Szegénysegélyzésre 400'— 

V. Egyéb szükségletek összesen 1.990"— 

200-— P 
925- - „ 

3 0 - - „ 

500 — 
250-— 
400-— 
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VI. Felszerelések s különfélék: 
40. Gyámintézet részére 240 
41. Iskolai felszerelések, nyomtatványok . 100 
42. Sírgondozás és sírok jókarbahelyezésére 200 
43. Dallos Dénesné hagyatékára elmaradt 

költségre 50 
44. Zongora vételre 800 
45. Perselypénz átadása a Szatmárnémeti 

testvérgyülekezet részére . . . . 300 
46. Előre nem láthatókra 500 
47. Iskolák részére WC építése . . . 2.000 

VI. Felszerelések s különfélék összesen 41.90 
Szükséglet összesítése 

I. Személyi illetmények . 
II. Dologi szükségletek 

III. Állami-, községi adók 
IV. Egyházkormányzatra 
V. Egyéb szükségletek 

VI. Felszerelések s különfélék 

11.188-
3.295-
3.082-
1.715-
2.705-
4.190-

— P 

Összesen 26.175--

Fedezet ; 
1. Pénztármaradvány 1940. évről . . . 1.994-— P 
2 Földhaszonbérből 5.396'— „ 
3. Részvényosztalék 220-— „ 
4. Lelkész özvegyi föld adója és kezelési 

ill. és állami hozzájárulás térítésből. 200'— „ 
5. Városi segély 1.495-— „ 
6. Offertoriumból 200-— „ 
7. II. tanítói lakás bére 400'— „ 
8. Adományokból 200-— „ 
9. Zongoravételhez hozzájárulás (Ev. Nő

egylet 125 P, Ev. Leányegylet 125 P, 
orgonaalap 300 P 550-— „ 

10. Főgimnáziumtól tanulóktól beszedett 
hitoktatónyugdíjárrulékra díjból . . 790-— „ 

11. Perselypénz 500-— „ 
12. Különfélék 93Q-— „ 

Fedezet összesen 12.775 P 
Szükséglet összesen 26.175 P 
Fedezet összesen 12.775 „ 

Egyházi adóból fedezendő 13.400 P 
Pápa, 1941. évi március hó 21-én. 

Fodor Gyula 
pénztáros. 
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A d o m á n y o k . 
Pócza család. Özv. Hajas 
Endréné szül. Molnár Karolina 
alapítványa szegénysorsú kon-
firmandus leány részére, éne
kes vagy imakönyv vásárlására 
1940. évi június hó 6-án tett 
a lap í tványa: 200'— pengő. 

Sárszentmiklósi 
magyar házakra: 

Evang. egyházközség 
Szutter Dániel 
Ballá Endréné 
Özv. Végh Istvánné 
Dr. Huszár István 
Neszmélyi Pál 
Ágoston József 
Ev. iskolás gyermekek 
Fodor Gyula 
Perselypénz 
Bácsi Sándor 
Téringer Mária 
Smidéliusz Ernő 
Hérints Lajos 
Özv. Páiffy Lászlóné 
Horváth Dénesné 
Polgár Lajosné 
Özv. Varga Józsefné 
Papp Sándor 
Böröczky Edéné 

Összesen: 

20 — 
2 — 
1-— 
1-— 

20-— 
5 — 
1 — 
5 — 
2 — 

30-73 
5-— 

— 90 
1— 
3 — 
2 — 

—•50 
1-— 
1— 
5 — 
5 — 

11213 

Évkönyvre: 
yitéz d. Draskóczy István 2 
Ágoston József 1 
Bácsi Sándor 4 
Rózsa János 1 
Özv. Dömötör Józsefné 1 
Gergely Ferencné — 
Bódai Gergelyné 1 
Ifj. Molnár Józsefné 1 

Átvitel: 11 

50 

Athozat: 11 
Szenté József 1 
Horváth Erzsébet — 
Dömötör J. — 
László József — 
Némethné — 
Papp Sándor — 
Nagy Kálmánná — 
Id. Téringer J. — 
Ifj. Téringer M. — 
Vas József — 
Gráf N. — 
Váczy Dániel — 
Tompa Karolin — 
Sáry József — 
Szabó Lajos — 
Szita Márton — 
Csik Ferenc — 
Göcze József — 
Horváth Gyula — 
Nagy Jenő — 
Szakács Dániel — 
Csurgay Lajos — 
Lendér L. — 
Lampérth F. — 
Györké P. — 
Selymes G. — 
Leipnik gyár — 
Varga Dénes — 
Németh Károly — 
Borbély Dénes — 
Lunzer N. — 
Szokody Elek — 
Polgárdi István 1" 
V. Zsédenyi Péter 1" 
Tóth Ferenc 1' 
Fodor Gyula 1 
Szalóky Imre — 
Szalóky Testvérek — 
Koczor Kálmán 1 
Özv. Csányi Lajosné — 
Szabó József és Sándor 2 
Jezernitzky Aiina — 

50 Átvitel: 31-28 

50 

50 
50 
10 
20 
20 
10 
10 
40 
20 
10 
20 
•26 
50 
50 
30 
50 
50 
08 
50 
50 
50 
10 
10 
10 
10 
40 
20 
90 
30 
34 
50 

50 
50 
50 
50 



32 — 

Athozat: 
Mészáros Ferenc 
Szakács Dániel 
Palotai János 
Sas Józsefné 
Csete György 
Csillag Ferenc 
Özv. Zámolyi Gyuláné 
Balogh Ferenc 
Hitzl Rezső 
Szalóky Anna 
Dary Miklósné 
Takács és Hajnal család 
Hetiinger Lajos 
Özv. Horváth Dénesné 
Buti Sándor 
N. N. 
Soós István 
Pordán Károlyné 
Özv. Tóth Józsefné 
Tóth Béla 
Özv. Tóth Pálné 
Hérints Lajos 
Özv. dr Vida Elemérné 
Szutter Dániel 
Szédelyi Károly 
Kiss Dénes 
Berta Bálint 
Nagy Ernő 
Nagy Pál 
N. N. 
Iványi Mária és Ferenc 
Kozákovics Lászlóné 
Németh Vilma 
Szalay Sári 
Klein Mihály 
Mórocz Józsefné 
Öcsön Gábor 
Kovács Kálmán 
Krivácsy Gyula 
Rigler János 
Özv. Rosta Jánosné 
László Sándor 
Nagy Zoltán 
Bende Sándor 
Dely Józsefné 
Nagy Sári 

31 
1 
1 
1 

1-
1-

Átvitel: 72'98 

28 

50 

50 
60 

60 
50 
50 
50 

50 

50 
50 
50 

50 
40 
50 
50 
50 
30 
80 
50 

Athozat: 
Molnár Dénes 
Nagy Endre 
Téringer Mária 
Horváth Bálint 
Tóth Sándor 
Tóth Lajos 
Molnár István 
Özv. Kutas Imréné 
Kozma Ilus 
Hegyi István 
Gál Lajos 
Özv. Horváth Jánosné 
Özv. Szakács Istvánné 
Özv. László Bálintné 
Böjté Sándor 
Gyönge István 
Józsa Károly 
Molnár Lajos 
Nagy Irén 
Szakács József 
Fülöp Lajos 
Vitéz Fekete Lajos 
Özv. Flacker Sándorné 
Englert Gyuláné 
Böröczky Edéné 
Rozsnyai János 
Moód Terus 
Szekeres Sándor 
Csizmadia Ferenc 
Gyimes Lajos 
Szalóky Gyula 
Kalmár Elvira 
Kovács Lóra 
Terelmes Jolán 
Pap János 
Nánik Pál 
Balogh József 
Czambel Mihály 
Dr. Huszár István 
Id. Döbröntei József 
Nagy Jenő 
Varga Ferenc 
Özv. Gasztos Dánielné 
Horváth Vidorné 
Doma Róza 
Pap Sándorné 

Átvitel: 

72 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 

-— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 

1 
1 
1 
2 
1-
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
1 
5 
1 

— 
— 
— 

1 
— 

1 
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— 
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50 
50 
50 
50 
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• — 

•50 
•50 
50 
50 
50 
50 
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— 
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— 
— 
— 
— 
— 
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50 
— 
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— 
50 
50 
50 
-^ 
50 
— 
78 
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Athozat: 
Fóris Sándorné 
Szabó Gábor 
Kovács Iván 
Özv. Varga Jánosné 
Özv. Nemes Istvánné 
Horváth József 
Sághi Mihályné 
Németh Józsefné 
Szakáll László 
Tóth Sándorné 
Kakas Irén 
Özv. Csete Mihályné 
Szakonyi István 
Kovács Antal 
Özv. Hajnal Endréné 
Árvay Jenő 
Özv. Horváth Gézáné 
Horváth Dánielné 
Özv. Koncz Sándorné 
Tompa Mihály 
Polgár Lajosné 
Pongrácz Mihályné 
Edvy Józsefné 
Teke József 
Erhart József 
Özv. Pék Gyuláné 
Erhart Júlia 
Katona Károly 
Nagy Kálmán 
Horváth Lajos 
Leyrer Gabriella 
Soós János 
Tóth Istvánné 
Pongrácz Mihályné 
Kalmár Ferenc 
Dezső Jolán 
Hodik Imréné 
Nagy Lajos 

118-78 
2-— 
1"— 
p — 
P— 
p — 
p — 
P— 
P— 
p — 
r— p — 

—•50 
p — 
P50 
P — 
P— 

—•50 
2 80 
r— p — 
p — 
p — 
p — 
p — 
p — 

—•50 
P— 
] • — 
l"— 
p — 
P— 
P— 

—.50 
P— 

—•50 
p — 
P50 
P— 

Ev. egyház Pusztaföldvár P— 
Menyhárt Sándorné 
Döbrönte József 
Zárka Andrásné 
Simon Józsefné 
Özv. Ovády Dénesné 
Pickel Nővérek 
Varga Dénesné 

Átvitel: 

r— —•66 
p — 
P— 
1 ' — • 

1'— 

165-74 

Athozat: 
Miklós Kálmánné 
Stemmer Zsuzsanna 
Smidéliusz Ernő 
Isk.-ban eladottak 
Rudi Sándor 
Horváth István 
Stubán Gyuláné 
Havas Piroska 
Mesterházy Lászlóné 
Nagy Sándor 
Pesti Ferencné 
Küttel Nándor 
Fekete Ferencné 
Horváth József 
Bárány László 
Götze János 
Bartakovics Károly 
Kelemen Károlyné 
Polgár Károlyné 
Nagy Károlyné 
Dr. Kiss Kálmán 
Németh János 
Vizi Károly 
Badacsonyi László 
Kovács Béla 
Edvy Testvérek 
Nemes Mihály Sándor 
László Kálmánné 
Bartakovicsné 
Horváth Dániel 
Grábner János, Rozsny 
Hajdú Mihályné 
Horváth István 
Neszmélyi Pál 
Horváth József 
Szalay Sándorné 
Szily Dezső 
Kálóczy József 
Kardos Jánosné 
Bachich Máté 
Lóránt Ödön 
Edvy László 
Szabó József 
Pölczmann István 
Özv. Tálos Sándorné 

Összesen: 

165^74 
P— 

—-50 
P30 
5-96 
P— 
i -

i-— 2 — 
2-— 
P— 

—-50 
25-— 

P— 
1-— 
P— 

—•20 
—•50 

P— 
P— 
P— 
5.— 
P— 
P— 
P— 
P— 
2 — 
5-— 
P— 

—-50 
—-60 

á 2-40 
—.50 

P50 
P50 
2 — 
p — 

—-90 
P— 
p — 
r— 2 — 
P20 
p — 
p — 
1.— 

251-80 
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Szegénys»egélyezésre 
adományok: 

Pápai Takarékpénztár 20^— 
Berky János 2'— 
Hitzl Rezsöné 5'— 
Leyrer Gabriella 10"— 
Czéh Ferenc 10'— 
Bácsi Sándor 5'26 
Pápai Hitelbank 20-— 
Pápai Hitelbank 10 — 
Lórántffy Zsuzsanna Kör 2"68 
Fóris Sándorné 1-— 
Erős Teréz ]•— 
Bokody Mihály 10— 
özv. Fülöp Józsefné 10'— 
Csizmadia Klára 10"— 
Hitzl Rudolf 10 — 
Steiner Mór 15— 
Erős Teréz, Jankovics 

Szilárd 15"— 
özv. Leyrer Kálmánné 10'— 
Reizer József 10 — 
Ballá Endréné 3 — 

Istenházára, templomfűtésre 
és világításra, festésre: 

Józsa Károly 1'— 
özv. Englert Gyuláné 3'— 
Gyenese Sándnrné l"— 
Hitzl Rezsöné 5'— 
Jezernitzky Anna gyűjtése 

dohánygyári testvé
reinktől 3260 

Átvitel: 42-60 

Athozat: 
özv. Dömötör józsefné 
Paál István 
özv. Horváth Miklósné 
Menyhárt Sándorné 
Paksy Józsefné 
Balázs István 
özv. Orbán Istvánné 
Szalóky Imréné 
Fóris Sándorné 
Horváth Jenő és neje 
Fóris Sándorné 
özv. Fülöp Józsefné 
Weisz Ferenczné 
Bácsi Sándorné 
Lábady Gyula 
özv. Varga Józsefné 
Kiss András és neje 

szül. Mihály Piroska 
Bolla Lajos 
Fóris Sándorné 

42 
1 
5 
5 
5 
3 

10 
5 

10 
2 
5 
4 
5 

20 
72 
2 

50 
5 
2 

Összesen: 255'10 

60 

50 

Összesen: 17994 Egyéb cimeken adományok: 
özv. Ovády Dénesné 1 
Bácsi Sándor 20 
Bácsi Sándor 5 
Evang. Nőegylet 30 
Kovács Antalné 10 
Zathureczky Józsefné 2 
Csete László 5 
László Kálmánné 1 
Leyrer Gabriella 2 
Koczor Kálmán 2 
Klein Mihály 1 

Összesen: 79 

Mersevati templomépítésre történt gyűjtés eredménye . 83'10 P 
Gyámintézetre történt gyűjtés eredménye 228-57 „ 
Soproni theol. ottonra Ev. Nőegylet adománya . . . . 5-— „ 
Evang. Diákszövetség adománya tanácsteremfestéshez . 50-— „ 

Összesen: 366-67 P 
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Anyakönyvi hírek. 
Szent keresztségben részesült Pápán az 1940. évben 12 fiú 

és 17 leány, összesen 29. Az előző évvel szemben nagy vissza^ 
esés mutatkozik a születések számánál. A visszaesés magyarás* 
zatát csak abban láthatjuk, hogy evangélikus .családaink köréi* 
ben is mind iobban tért hódít a gyermekáldástól való íéle^ 
lem. Ha ez így megy tovább, akkor a iövőnk forog veszélyben! 

Templomunkban megáldottunk 15 házasságra lépő párt. 
Ebből tiszta házasság csupán 3 volt. A 12 vegyespár közül 10 
esetben róm. kath., 2 esetben pedig református volt a házasságra 
lépők egyike. 

A konfirmációi vizsgát és ünnepélyt Szentháromság vasár* 
napján tartottuk. A konfirmációi hűségfogadalmat 41 fiú és 24 
leány tette le és utána első ízben járult az Ür szent asztalához. 
A konfirmációi oktatásnál újítást vezettünk be azáltal, hogy már 
az ősz folyamán elkezdtük a tanítást. A tavaszi időszakban való 
tanítás ugyanis a diákok délutáni órái miatt, oly kevésnek bizo# 
nyúlt volna, hogy ehhez a megoldáshoz kellett folyamodni. A 
konfirmációi ünnepélyen a gyülekezet nevében dr. Huszár Ist# 
ván felügyelő szólt komoly szavakkal a konfirmandusokhoz. 

Temettünk 16 férfit és 18 nőt, összesen 34 személyt. 
Egyházunkból kitért: Bertalanics Sándor, Bányász Szabó 

István, Barabás Dezső, mindhárman a róm. kath. egyházba. 
Egyházunkba tértek: Horváth Lajosné, Vikker Ferenc, Hor# 

váth László, Csik Anna, Szalóky Imréné, Krausz Róza, Krausz 
Magdolna, Krausz Ibolya, Dely Lajos József, Csik Terézia, 
Szabó Józsefné. 

Házasságkötésük alkalmával konfirmációi fogadalmukat 
megszegték reverzális adással: Bognár Erzsébet, Sági József, 
Szakács Etelka, Györkös Dénes, László Károly, Teke József, 
Füst Mária. 

Egyházunk javára 7 esetben adtak reverzálist. 

Az eyyházi adóról. 

Jóllehet közgyűlési határozat szól arról, hogy minden 
egyes egyházi adóhátralékost névszerint mutassunk ki, mégis, 
mivel azt láttuk, hogy sokan megpróbáltak eleget tenni egyhá# 
zunkkal szembeni kötelességeiknek és az utolsó _időkben éppen 
azok, akik a legnagyobb adóhátralékosok voltak, csökkentették 
tartozásaikat, így ez évben is eltekintettünk a megszégyenítésnek 
ezen eszközétől. A nehéz helyzet ellenére is sok jóindulatot 
láttunk s ez indított arra bennünket, hogy mégegyszer meg* 
próbáljuk szeretettel felhívni azon hátralékosaink figyelmét, akik 
eddig,nem tettek eleget egyházi adókötelezettségeiknek, igyekez* 
zenek adóikat befizetniv mert ellenkező esetben a törvényes 
eszközök igénybevételével hajtjuk be jogos adóköveteléseinket. 
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Tanuljuk meg, hogy : 

Az iskolai év folyamán minden vasárnap d. e. fél 9#kor 
középiskolásaink részére tartunk istentiszteletet; 

minden vasárnapon és ünnepnapon d. e. 10 órakor kell 
templomba jönni; 

minden vasárnap és ünnepnap d. u. i ^J órakor az iskolai 
évben elemi iskolásaink részére gyermekistentiszteletet tartunk; 
nyáron felnőtteknek Irás*magyarázatot; 

a reformáció hetében és nagyhéten minden este sorozatos 
istentiszteletet tartunk központi témáról; 

bőitben és adventben vallásos#estét, január 6#án külmisz* 
sziói ünnepélyt tartunk; Ifjúsági egyesületünk, leányegyletünk 
és nőegyletünk részére az alakuló gyűléstől minden héten 1—1 
bibliaórát tartunk; Nőegyletünk adventben és böjtben műsoros 
szeretetvendégséget tart; ; 

a gyónást és Urvacsoraosztást előre hirdetjük advent 1. va* 
sárnapján, karácsonykor, újévkor, nagypénteken, húsvét ünns# 
peiben, pünkösdkor, aratási hálaadó ünnepen és október 31#én; 

méltó előkészületkor az Ürvacsorát barmakor kiszolgál* 
tatjuk. Beteggyóntatásnál pénzt nem fogadunk el, ternplomi 
gyónásnál a lelkész az oltárra rakott pénzt nem fogadja el, ha* 
nem jótékony egyházi célra adja; 

a kereszteléseket előre be kell jelenteni, kivéve a szükség* 
keresztelést. Az első keresztszülői párnak evangélikusnak kell 
lennie. Illő, hogy a keresztszülők a templomban megjelenjenek; 

az egyházkelés Isten iránt való hálaadását az édesanyák 
tartsák kötelességüknek; 

az egyházközségi közgyűlés határozata szerint a lelkésznek 
és a tanítóknak járó stólát a gyülekezet megváltotta. A végzett 
szolgálatokért tehát (keresztelés, egyházkelés, esketés, temetés) 
stólát fizetni nem kell. Ha azonban valaki több lelkészt és tani* 
tót, valamint énekkart kíván, ez esetben a stólákat éppúgy meg 
kell fizetni, mint régen. Adományokat gyülekezeti célokra szí* 
vesén fogadunk; 

a templomban minden hely egyforma; a közgyűlésen min* 
den nem adóhátralékos hívőnek megjelenni joga és kötelessége. 
A közgyűlésről való hiányzás szüli a gyanúsításokat, vadas* 
kodásokat; 

a lelkészi hivatalban hivatalos órák vannak d. e. 9—12*ig, 
d. u. 3—5*ig. Ezen időn kívül is szíves szeretettel fogadunk 
bárkit, aki ebben az időben akadályozva van. Telefonszámunk: 
1284. 
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Szobrász és kőfaragó: Vajda Sándor, Ungvári#utca 56. 
Tejüzem: Szalóky Imre, Felső#Hosszú#utca 18. 
Temetkezési vállalkozó: Fóris Sándor, Márton István u. 2. 
Trafik: Gödri Móric, VásáríOitca. 
Szén- és fakereskedő: Kovács Antal, Korona#utca 46; özv. 

Mészáros Petemé, Viasz^uíca 1. 
Varrónő: Csehi József né, Ungvári*utca 60; Cseszregi Erzsé# 

bet, Majoríutca 14; Kovács Margit, Zimmermann^utca 5; Né* 
meth Vilma, Kassai#utca 38. 

Vaskereskedő: Ifj. Kunszt Henrik, Főí=tér 23. 
Villanyszerelő és rádiós Szaküzlet: Rátkai Márton, Márton 

Istvánííutca. 
Vendéglős: Edelényi Szabó Zoltán, Korvin^íutca; Rácz 

Jenő, HunyadiíOitca; Stemmer Vince, Korvin#utca; Váczv. Dá* 
niel, Jókaiíutca 25. 

Utolsónak hagytuk az Évkönyvünket elkészítő és gondos 
munkájával bennünket hálára kötelező Ref. Főiskolai Nyomdát, 
amely mindenkor testvéri készséggel állott egyházunk szolgálatára. 
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