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Az önzetlenség.
Máté IV. 8— 11.

A jó és rossz, az igazság és hazugság, a 
haladás és visszamaradás örökös harcában, 
mint két hatalmas fővezér küzd egymással 
az önzés és önzetlenség. Az emberek -világá
ban majdnem minden bajnak és rossznak 
az önzés az oka és majdnem minden jónak 
és nemesnek az önzetlenség a Szülője, ösz
tönzője, biztatója. Az önző emberek csak 
hajt hoznak családjukra, nemzetükre, sőt az 
egész emberiségre is, mert a Jbajt, a békét
lenséget, a szerencsétlenséget, mely egy 
családot érhet, .legtöbbször a maguk hasz
nára, élvezeteire igyekvő s a többiek jogos 
és igazságos igényeivel nem törődő család
tagok idézhetik elő, hajt hoznlak nemzetükre, 
mert önző vezérek, vagy önző pártoskodás, 
rrtely nem a nemzet, hanem a maga hasz
nát nézi, a nemzet életének súlyos károkat 
okozhat, — végül pedig hajt. hoznak az önző 
emberek az egész emberi világra, mert 
haszonlesésük,Vsak magukra való gondo
lásuk által folytonosan károsítanak máso
kat és rossz példát adva embertársaiknak 
növelik másokban is az önzést és ezzel 
hátráltatják nemes és szükséges jó esz
mények m egvalósítását..

íme az önzés majdnem mindig úgy 
jelentkezik, mini haszonlesés. Itt fogja meg 
az embert legtöbbször a bűn. A gonosz csak 
égy kis hasznot mutogat az 'embernek, — 
már elvesz s azért a kis haszonért, élve
zetért, hiúságért, dicsőségért rosszá lesz.

Milyen nemes példát látunk ebben a 
tekintetben is Jézusunkban! Egy egész világ 
minden kincsét és dicsőségét mutogatja neki 
az ördög — mindezeket neked adom — 
és ő önzetlen marad. Nem a maga javáért

lakar élni és küzdeni, hanem másokért. Nem 
ragyogni Jós uralkodni akar mások felett, 
hanem szolgálni nekik önzetlenül. Nem azt 
akarja, hogy irigyeljék őt, hanem azt, hogy 
szeressék!

Es valóban Üdvözítő Jézusunktól kezdve 
az önzetjenek in ind jói! evői az emberiség
nek. Nem áz önzők lesznek az emberiséig
példaképei, hanem az önzetlenek, főképen 
azok, akik gazdaságukat jótékonyságra, te
hetségüket, szeretetüket, munkaerejüket em
bertársaik javára fordítják s akik közül 
sokan az önzetlenség legnagyobb fokára, az 
önfeláldozásra is el tudnak jutni.

Olyan nagy fokú önzés, mely soha egy 
pillanatra sem gondol semmi és senki másra 
csak saját magára és a maga hasznára, hála 
istennek, kevés emberben van kifejlődve. 
Viszont el kell ismernünk, hogy kisebb- 
uagyobb mértékben mindjnyájunkban meg 
van. De éppen azért, mert meg vagyunk 
győződve az önzés veszede 1 mességérő 1, min
dent el kell követnünk legyőzésére.

Nem próbálod-e td magad is minden
nap a köve1! is kenyérré változtatni? Nem 
forgatsz-e gondolataid között fantasztikus 
terveket, mint a milyen a kisértő második 
ajánlata volL az Üdvözítő Jézusnak, 'ezt 
mondva: vesd le magadat a templom tetejé
ről, hogy mindenki figyelmét magadra von
j a d . . .  és talán te is a rra  gondolsz néha, 
hogy ha valami merész dolgot cselekedsz, 
akkor könnyebben boldogulsz, könnyebben 
célhoz érsz. Es nem hallod-e gyakran a 
kísértő suttogását lelkiedben: Neked adom 
a föld minden gazdagságát, ha nekem szol
gálsz, ugyan nyúlj a más pénzéhez, kísérelj 
meg valami vakmerőséget vele, segítelek, 
csak térj le a becsület útjáról. Légy önző, 
önző s akkor boldogulsz. . .
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De figyelj csak, figyelj, egy másik 
hang is suttog a lelkedben: »Nem, nem, ne 
vétkezz! Mit nyersz vele? Amit önzéssel 
szerezhetsz földi életedben, az mind itt is 
marad, ha innen eltávozol. Hiába szoritod 
erősen össze, kifolyik két kezed közül, szé
gyen vagy .bánat marad csak belőle. Légy 
hü magadhoz: aranyszikra van benned is, 
parány az égi nemes szeretetből. Ez élvezet 
az önző világ mocsarai között.«t

Figyelj rá testvér, figyelj e böjti napo
kon most mégj óbban, mint máskor. Csen
des suttogása mindig hallhatóbb lesz, ha 
figyeled. Egyszerre nem lehet önzetlenné 
válni. De lehetsz önzéseid között olykor ön
zetlen is. Majd megiz leled az önzetlenség 
édességét és kivánni fogod és elfogja tölteni 
lelkedet mindjobban.

Hogy mikor? Tőled függ! Ha sok erőt 
adsz hozzá, hamarabb, ha kevesebbet, ké
sőbb. De ha m ár egyszer eljutottál ide, 
lakkor jöhet m ár az önzés a  legvonzóbb, 
képekkel, mint Üdvözitőnk előtt is tette, 
próbálhat elcsábítani az erény, keskeny útjá
ról, te az Üdvözítő Jézussal feleled azt: 
Távozz cl tőlem Sátán, nem akarok szolgálni 
az önzésnek, haszonlesésnek, bűnnek, a jót és 
nemeset akarom önzetlenül szolgálni, va;m 
nak még önzetlenek is a világon, ezekhez 
akarok tartozni.

Levél Papini híres könyvéről.
Asszonyom!
Már régóta eleget akarok tenni annak 

a kérésének, hogy G. P a p i n i :  Krisztus 
története c. könyvét átadjam. Szívesen adok 
általában kölcsön könyveket s mindenjket 
jól megmérlegelem először, hogy tényleg 
való-e az annak a kezébe, áld kéri.

Most azonban e könyv miatt változtat
nom kell régi álláspontomon, a kért könyvet 
nem ladom oda s azért irom ezt meg, hogy 
talán más testvéreim felfokozott kívánságát 
is lefokozhassam.

Erről a könyvről a kiadóval közelebbi 
nexusban álló napilapok sokat írtak js az 
úgynevezett keresztény újságok is sok jót 
mondtak róla. Interjúkat is olvashattunk 
művész s nagíyrangü emberek önvallomása
ként, hogy a köny v milyen nagy és korszerű 
munka, mely a ma emberével megismerteti 
s belélopja Krisztust.

A német theológia legkiválóbb képviselői 
is nyilatkoztak a könyvről, de igen ügyesen 
csakis mint stilisztikai alkotásról s ilyen 
értelemben is méltatták csak.

A mi véleményünk az, hogy a magyar 
ev. egyház minden tagja annyira rendszere
sen részesült hitoktatásban, hogyha Krisztust 
igazán ismerni kívánja még alaposabban, 
akkor az evangéliumokhoz fordul egyenesen. 
Több hitet, több ismeretet a könyv nem ad
hat, — de azonkívül vannak [benne olyan

dolgok, melyek nlagyon kiábránditólag hat
nak épen mi ránk, a mi hitbeli felfogásunk 
miatt. Amikor a szerző a protestáns theo
lógia minden kiváló emberéinek olaszos 
vehemenciával neki megy, amikor mindent, 
am it megír, Csak a saját felfogása és el
gondolásai szerint lát meg, katholikus egy
oldalú álláspontot képvisel csak s ennek a  
felfogásának megfelelően, az úgynevezett 
(apokrifus evangéliumok neki az Újszövet
ség könyveivel egyenértékűek, amit mi soha 
el nem fogadhatunk.

A magyar fordításnak, a többi felett az 
a nagy érdeme, hogy az előszót egy Papinit 
jólismerő iró irta, aki, amint elvonultatja 
az olvasók előtt a szerző eddigi életét, 
léptien-nyomon akaratlanul arra ligyelmeztet 
minket, hogy jaki igy élt, akinek ilyen vi
harai, vágyai voltak, az nem irhát semmit 
méltóan Krisztusról.

Tehát nem adom oda a könyvet s nem 
is ajánlom .egyetlen testvéremnek sem az el
olvasásra. Lehet, hogy irodalmi emberek lát
nak benne szép s ügyes utilizálást, de mi 
egy ilyen című könyvben nem csak ezt 
keressük, —- ennél több pedig abban alig 
van. (G.j

Betegeink mellől.
Az 1. számú sebészeti ünika egyik beteg 

ágyán feküdt. Orvostanhallgató. Evangélikus v á 
lásomhoz tartozó, tehát, mint le lk iz , szóba áll
hatok és beszélgethetek vele Szives tekintette) 
fordul felém. Láthatóan jól esik neki, hogy fele- 
kezetjebeli papi ember felkereste. Mindjárt tesz egy 
vallomást i s : „Betegségemben a hitet nagy erő
forrásnak tapasztaltam meg. De nemcsak meg
próbáltatásban szoktam Isten felé fordulni."

Nem akarok hinni a fülemnek, mikor hallom 
vallástételét. A couéismusról és az autosuggestióról 
beszélek neki, amelynek nagy hasznát tapasztaltam 
kórházban úgy magamnál, mint másoknál. De 
beszélgetésünk további folyamán megértem, hogy 
betegem vallásos hitről beszél. Elmondja, beteg
társai csodálkoztak megoperáltatásakor tanúsított 
nyugalmán és arra próbálták magyarázni a dolgot, 
hogy szakismerete adja neki a nyugalmat. Ö 
azonban azt mondta nekik, hogy nem elég a 
szenvedések elviseléséhez a tapasztalat: imádkozni 
is kell tudni. Majd az újjászületésről és megtérés
ről beszélt, amikről szerinte a lelkészek nem be
szélnek eléggé határozottan és kellő nyomatékkal.

Mondhatom, nagy örömömre szolgált e beteg 
ifjúval való beszélgetésem. Vallásossága bizonyára 
nem kivételes eset. De nem is nevelheti ifjainkat 
boldog keresztyén Nagymagyarország önfeláldozó 
fiává csupán az evangélium. (pf.)

Luther amerikai leszárm azottai. Sartorius Ottó 
hanoveri lelkész több évi genealógiai kutatás után össze- 
állította a nagy reformátor leszármazottainak a névjegyzé
két. Az 570 leszármazott közül 14 Amerikában él. Német
országban Luther-társaság névvel egyesület létesült Luther 
egyenes leszármazottaiból, ak ik  a családi tradíciók fenn
tartását ápolják.
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Vallásóráinkról.
A Rákóczi-téri női felső ipariskola 

növendékeihez vallásitanáruk Írásbeli meg
válaszolás végett ezt a körkérdést intézte: 
Milyen az igazán vallásos ember? Annak 
jellemzésére, hogy milyen komoly szellem 
uralkodik serdülő leányaink között, a be
küldött válaszok közül közöljük a követ
kezőt: i

»Az ia világ, amelyben a vallásos ember 
él, a hitnek és a szeretetnek a világa.

A hit az az erő, mely a vallásos lelket 
az imádság szárnyain felemeli az élő Isten
hez. A vallásos lelkek hiszik azt, hogy van 
Isten íés, hogy ez a világ Isten teremtése. 
Hivő lélekben a nagy természet ; élő temp
lommá változik át, amelyben az félő Isten 
lakik. Ebben a templomban a madarak 
éneke, á  virágok nyílása szent imádság, mely 
Isjtent dicséri. A lágy tavaszi eső, mely meg- 
termékenyiti az anyaföldet, a meleg nap
sugár, mely megérleli a gabonát, Isten 
áldása.

A vallásos ember, amikor gyönyörködik 
a nagy természet szépségében, érzi Istennek 
jóságát és -szerelelét Érzi azt is:, hogy Isten 
a öli édes Aty ánk és mi gyermekei vagyunk 
és mint eg; atyának gyermekei egymás kö
zött testvérek vagyunk. Egy nagy családot 
alkotni • , am • ; :i ,a legnagyobb parancso
lat a szeretet. A' vallásos lélek úgy szereti 
az (élő Istent, mint gyermek szereti az édes 
atyját. Gyermeki bizalommal ragaszkodik 
Istenhez nemcsak a jólétben, hanem még a 
nyomorúságban is. Azonban nemcsak az 
Istent szereti, hanem szereti embertársait is. 
A nyomorúságban levőket megsegíti, az 
éhezőket táplálja, a szomorkodókat meg
vigasztalja. Együtt érez felebarátaival, segít 
rajtuk a bajban. Becsületes munkával keresi 
mindennapi kenyerét és azzal, hogy köteles
ségét híven teljesiti, egész életén át azon 
dolgozik, hogy ez a világ, amelyben élünk, 
az élő hitnek és az élő szeretetnek temploma 
legyen.« ; !

1518-ban, m ikor Augsburgba vezető utján, 
Weimarban misét olvasott volt, egy öreg barát, há
lából a szépen olvasott miséért, kérte, hogy nemen
jen  Kajetán-hoz. „A franciák, — indokolta meg 
figyelm eztetését a  páter —, olyan okos emberek, 
hogy kifognak a  németeken! És mert övék a ha
talom, ha nem bírják tudománnyal, győzik az 
égetésselu. — „Köszönöm a  tanácsot — felelte 
Luther! A franciáktól nem félek. Ők lehetnek okosak, 
de én bátor vagyok. A hatalmuk csak annyit ér, 
mint a  csalán égetése. Ezt még elviseljük a német 
ész füzével!“

Közbeszólóknak Luther következetesen azt fe 
lelte: „ Vagy ön beszél, vagy én. Egy időben ketten 
énekelhetnek, de nem beszélhetnek".

* HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1926. febr. 21-én:

H e l y
Óra 
d. e. 
d. u.

L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) 1/210 Broschkó G. A.
» (magyar 11 dr. Kirchknopf Gusztáv
n n 6 Ruttkay Miklián Gyula

Fasor (ifjúsági) 10 Rapos Viktor
» 11 Kemény Lajos
ff 4 Késmárszky Lajos
„ német 5 Hiittl Ármin

Kőbánya 9 Hudák János
Simor-u. 51. 11 Majba Vilmos
Gyüj tőfogház. 2 Majba Vilmos
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. Vall Böhm János
Üllöi-út 24. 10 Martony Elek
Váczi-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 10 dr. Varsányi Mátyás

n n 11 Szüts Gábor
Zichy-utca 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Petrovics Pál

Budafokon Petrovics Pál, Törökbálinton Tomcsányi László

firédikál, Lipótmezőn és Uj Szent János-kórházban Glatz 
ózsef. Á Deák-téri és Fasori templomban 12 órakor Úr

vacsora osztás.

A Deák-téri Lutherszövetség f. hó 26-án,
d. u. 6 órakor kezdi meg szokásos böjti 
összejöveteleit. Az előadók sorozatos bibliai 
témákról fognak beszélni. Tárgyalni fogják 
»Jézus szenvedése történetének jelentőség- 
teljes alakjait.« És pedig: február 26-án 
G r c  g e r  s e n Lujza »a bethániai M áriát*; 
március 5-én S c i i o l t z  Oszkár dr. »Simon 
Pétert*; március 12-én G y ő r y  Lóránd ny. 
miniszter ».Iudás Iskariótot«; március 19-én 
báró K a a s  Albert dr., az országos Luther
szövetség elnöke »Kiajafás topapot« és m ár
cius 26-án R á só  Lajos dr., a deáktéri 
Lutherszövetség elnöke »Pilátus római hely
tartót. «

Országos diákgyiilés. Január 31-én, február 
2-án szép sikerrel tartotta meg ebbenaz évben is 
Budapesten országos diákgyülését a Magyar Evan
géliumi Keresztyén Diák szövetség. 27 helyről 200 
kiküldött vett részt. A gyűlés kiemelkedöpontjai Kapy 
Béla ev, püspök aktuális vonatkozású előadása (A 
becsület az ember és a nemzet életében.), dr Viktor 
János előadássorozata (A „Pro Christo" programm), 
melyben a magyar keresztyén diákmozgalom két 
évtizedes múltjának vezérlő gondolatait foglalta 
össze és Muraközi Gyula előadása (A bibliás diák 
a mai magyar főiskolán.) voltak. Az egyik estén ke
délyes teaestély keretei között Pongrácz József a 
külföldi keresztyén diákmozgalmat ismertette, 
Deme László pedig a magyar mozgalom humoros ko
moly emlékeit elevenítette fel. Dr. Patay Pál elő
adása (A bibliás diák a magyar múltban) fölmu
tatta a keresztyén diákmozgalom törekvéseinek 
történelmi folytonosságát, Thuróczy Zoltán és 
Nyáry Pál pedig bibliamagyarázataikkal járultak
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hozzá a gyűlés mélységéhez. A zárógyülés han
gulatából is Ítélve a konferencia bizonyára erős 
lökést ad a mozgalom erősödésének az ország 
minden egyetemén és főiskoláján.

Evang. sajtókonferencia készül lehetőleg 
még e hónapban Budapesten, melyen az ev. sajtó 
minden kérdése megbeszélésre kerül. Az ev. lel
készek országos konferenciáját ez évben Szarvas 
ev. egyháza hívta meg vendégül, tavasz folyamán 
tehát ott fog összejönni a két napra tervezett lel
készkonferencia.

A Protestáns Nőszövetség miisoros dél
utánjait 1925 március 10-én és április 
14-én, mindenkor szerdán délután 5 órakor tartja 
a Deák-téri ev. iskola dísztermében. ("IV. Sütő-u. 
1. II. emelet.) Minden alkalommal egy-egy köz
érdekű kérdést megvilágító tudományos előadás, 
ezenkívül művészi zene és énekszámok szavalatok 
egyik alkalommal műkedvelői szinielőadás fognak 
a közönségnek magas színvonalú szellemi szóra
kozást nyújtani. Az előadásokon a 10000 korona 
kötelező ruhatári díjon kívül semmi más kiadás 
nem terheli a vendégeket. Mindenkit szívesen 
látunk.

Deák-téri hírek. A konfirmációi oktatás' 
hétfőn, 15-én megkezdődött két csoportban. A 
leányok csoportja minden hétfőn és pénteken d. u. 
4—5-ig, a fiuk csoportja minden kedden és pén
teken d. u. 5—6-ig részesül oktatásban a polgári 
leányiskola III., illetve II. számú termébeu. Elké
settek jelentkezzenek az órák előtt.

Az egyházi énekkar böjt II. vasárnapján 
Schütz H., Bach J, S. mesterének 5 zsoltárját fogja 
bemutatni délelőtt liturgikus istentiszteletünk rend
jén. A IV. bőji vasárnapon pedig a „Márk-passió“ 
zárókórusát. Híveink figyelmét felhívjuk erre a két 
értékes egyházi kompozícióra.

Adományok. Dr. Thébusz Béla fogorvos 3 
milióval gyarapította az édesanyja emlékére tett 
alapítványt. Ugyanő 500000 koronát adott egye
temi hallgatók segélyezésére.

A Deák-téri templom családi hírei.'' K e-
T e s z t e l é s e k :  Hajdú Sándor Endre, Rei- 
chel György, Urszu Zsuzsanna, Andriska Jó 
zsef, Porkoláb Vilmos. E s k e t ő , s e k :  Boross 
Géza—Kobelrausch Anna, Kirchknopf Sán
dor József—Pongrátz Julianna, Dákai Pál— 
Oláh Julianna, Befedi Ágoston—Darvasi 
Anna Margit. T e m e t é s e k :  Presser Erzsé
bet 18 hónapos, özv. Kurucz F . Károlyné sz.: 
lalsószopori Nagy Margit 58 éves. Eperjesi 
Madarász Lajos dr. 43 éves, Maugsch Mária 
70 éves, Péter Gézia 1 .éves, Kubacska Em m a 
55 éves, Véber Elekné sz.: H án Sarolta 39 
éves, Koch Ferenc 75 éves, özv. Péczeli Gézá- 
né .sz.: Szöllős Júlia 45 éves. A d o m á n y :  
N. N. szabadrendelkezésre 100.000 koronát.

A Deák-téri Konfirmáltak Egyesülete f. hó
14-én íl. u. 5 órai tkeedatbel tartotta szokásos 
összejövetelét, amelyen H a r z  Irénke fel
olvasása után szavalt J a l g y u g y  Pál, 
S c h ü t z  Ottilia pedig zongoraszámnial sze
repelt, a rövid, de jól sikerült műsoron. Uj 
tagokat szeretettel vármik!

Az Ev. Családi Esték befejezése a Deák-téri 
farsangi estély volt, mely fényes sikert hozott, s 
végleg igazolta a Családi Esték megrendezésének 
szükségét. Elismerés illeti mindazokat, akikik buz
gón és önzetlenül fáradoztak a siker érdekében.

A Fasori Szövetség szerda-estéi során 
e hó 17-én Dr. Bogsch Sándor tartott élve
zetes előadást Chémia a háztartásban címmel. 24-én 
Búza János vetített képes előadást tart a Csepel 
szigetről. Az előadások a fasori gimn. épületében 
pontosan este 7 órakor kezdődnek. Belépti dij 
nincs. Mindenkit szívesen látunk.

A fasori templom családi h írei. Keresztelés: Balázs 
Teréz, Búr Erzsébet Márta, ,Kuczora Rozália Ilona, Kiss 
Irén Margit. Esketés: Szűcs Árpád és jobaházi Dőry Klára, 
Molnár Béla és Kováid Ilona, Dr. Szaplonczay Mihalovits 
Miklós és Sátor Boriska. H alálozás: Verli Ádám (1 8 éves), 
Páris Oszkár (69 éves), Kirchner János (26 éves), özv. Vajda 
Józsefné (90 éves), Czakó Istvánné (28 éves), özv. Szedlák 
Istvánná (60 éves), Moor Györgyné (58 éves), özv. Kirschner 
Károlyné (55 éves), Moosberger Illés (76 éves). Adományok: 
Babits Ödön és Babits Vilma felesége illetve édesanyja 
halálának évfordulóján szegényeknek 100.000, Ev. Családi 
Lapnak 100.000, Szegényeknek özv. Kasper Gusztávné
30.000, Kordás Antalné 10.000, özv. Sendler Józsefné 50.000, 
özv. Kirchner Károlyné emlékére 50.000, Vakok bibliájára 
„két pengőt két látó szemért1' Hornsitzky Henrikné 25.000, 
Dr. Marék József elhunyt neje emlékére Prot. Árvaháznak
300.000, szegényeknek 200.000 koronát adományoztak.

A budapesti Ev. Leányegyesület febr. 6-án jól sike
rült műsoros tea-estélyt tartott.

A Bethlen G ábor Szövetség febr. 5-én tartotta má
sodik rendes közgyűlését. A szövetség célja az ev. és ref. 
szellemi és társadalmi erők egyesítése. Febr. 12-én este 
fél 9 órakor az Eszterházy-u. 4. sz. a Tisztviselő Kaszinó
ban társas összejövetel volt.

Angyalföldi konfirmációi oktatás fiuk szá
mára hétfőn d. u. 4—5-ig a Váci-ut 57. sz. polg. 
fiúiskolában, pénteken a Pannonia-u. polg. fiú
iskolában 4—5-ig van. Leányok számára szerdán 
4—5-ig a Váci-ut 21. sz. ^elemi iskolában, szom
baton az Üteg-u. polgári leányiskolában délután 
4— 5-ig van. Jelentkezés az órákon lehetséges.

Vajda M. Pál , műterme
Telefon VII., Damjanich-u. 52. Telefon

Gyermek- és hölgy (elvételek készítésében specialista.
Az egyházközség tagjai és családtagjainak 25% kedvezmény.

A Magyar Prot. Nők országos szövetsége
február 10-én szépsikerü műsoros estélyt 
rendezett, melyen dr. S z i 1 á d y Zoltán 
egylet, m. tanár tartott előadást a helyes 
táplálkozás és a vitamin chmneL Művészi 
számokkal szerepeltek: Sz. S z e n t-T s t v á n y 
Juliska, Sz. T o m p a Márta, A n g e I i ,Ga»ton 
és a  Goudimel énekkar.

Óbudai családi hírek. Keresztelések:
Bartba Béla János, Schrader Margit, Stanczl 
László, Káldi József. E s k ü d t e k :  Uj-
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faludszky Sándor és Tóth Margit, Konst 
Rezső és Komerth Regina. H a l o t t a k :  
Radueh .György 30 éves nős, Homola Pál 
51 léve's nős, ifj. Káldi József 5 napos. Pilis- 
vörösvárról esküdtek: Bencze Sándor és 
Mostyénán Margit.

Kelenföldi hírek, A lelkészi hivatalba az
elmúlt héten a következő adományok ér
keztek: dr. Krepuska Géza 100,000, Bariba  
Domokosáé tea-délután megváltás 100,000, 
Steíezius Istvánná tea-délutánja 70,000, Ist>  
mits József né tea-délután 60,000, Petrovics 
Pál 100,000, Névtelen (levélben) 50,000, Bor
bély Hona téglaszelvények árnsitásából 250 
ezer, Majoross Ott óné tea-délután 210,000, 
Haffner Vilus tea-délután 60,000, Majoross 
Ottóné gyűjtéséből 420,000, Gyenes Dezsőné 
tea-délután 80,000, Streiling Gézáné tea-dél
után megváltás cinjén 500,000, Blaskovieh 
Béla dr. gyűjtésié 170.000, Székely János 100 
ezer, özv. Szénássy I^ászlóné 100,000, Cser
ven ka Vilmosné tea-délután eredménye 100 
ezer, Ikladi evang. egyházközség 100,000, özv. 
dr. Horváth Istvánnál tea-délután 180,000, dr. 
Kozma Károlyné tea-délután 40,000, dr.
Petbő Sándorné tea-délután 70,000, özv.
Zsakó Jánosné tea-délután 150,000, Waedt 
Gyuláné tea-délután 1(X),000, Némethi János 
ismételt gyűjtéséből 1,100.000, Podbradszky 
Adám 17 drb tégla szelvény eladásából 85,000, 
Csányi Károlyné tea-délután megváltás 100 
ezer, Széli Zoltánná tea-délutánból 50,000, 
Gyenes Dezsőné gyűjtéséből 2,100.000, dr.
Kubinyi Gézáné tea-délután 60,000, Andrá- 
sovszky Zoltánná tea-délután 100,000, Ku
binyi Gézáné 60,000, Bachó Vincéné tea-dél
utánjának eredményle 200,000, özv. Hartmann 
Bő bér Iné tea-délutánjának eredménye: 230 
ezer, özv. Hedvy Bertalanná téglaszelvények-
85.000, Petbő Sándorné tea-délutánjához utó
lag 10,1X40. Filárszky Nándorné tea-délutánja
70.000, Liebhardt Vilmosné tea-délutánjának 
eredménye 100,000, Liebhard t Vilmosné kézi
munkák vásárlásából 30,000, özv. dr. Ráth 
Arnoldné tea-délutánja 100,000. Schwendtlner 
Mihályné tea-délután megváltása cknén 100 
ezer, Sávolt Pál 100,000, Simonyi Pálné tea
délutánjából 150,000, Mihályffy Győzőné tea- 
délutánjából 200,000, Cservenka Güsztávné 
tea-délutánjának eredménye 100,000 korona.

Helyreigazítás: Széli Zoltán kelenföldi
lemplomalapra 150,000 K-i adományozott.

Korrepetálás. Szigorló orvos korrepetálást
vállal. Hegedűt is tanít. Csillag Sándor VI., 
Felsőerdősor 5.

Dalnsadi P elczer László dalai címen szerző ki
adásban két szép és hangulatos magyar nóta jelent meg, 
melyet olvasóink figyelmébe ajánlunk. A tiszta jövedelmet 
szerzője a kelenföldi templomnak engedte át. Megrendel
hető a kelenföldi lelkészi hivatalban.

Jogvégzett fiatalember magyar, német, 
francia, olasz nyelvtudással állást keres. 
Középiskolások tanítását is elfogadja. Gim: 
VII., Csengery-u. 3., I. 13.

Adományok és előfizetések lapunkra: 
Gyuricza Im re 20,000, Bánó László 100,030, 
Maurer Ferenc 20,000, Zsilinszky István
40.000, dr. Kélér Zoltán 45,000, Béke Emilné
50.000, Jánossy Pongrácz Izabella 100,000, 
Berke József 30,000, Csizmái Gézáné 20,000, 
dr, Leklenírost Aurél 20,000, Wajk Károly
20.000, Papdán Ferencné 40,001), Saráiiszky 
István 20,000, Smideliusz Lajos 100,000, 
Schultze Pál 20,000, özv. Gömöry Jánosaié
20.000, Skrebek Lajosiné 20,000, Harinek Jó
zsefeié 50,000, Kosáry Emii 40,000, Kell Mi
hály 50,000, Bonin Klára 50,000, Preisz 
György 20,000, özv. Ráth Sándorné 20,000, 
Schmelter Anna 50,000, Té-zsla .Gabriella
20.000, Mráz Kálmán 60,000, Janza Nándor- 
né 20,000, EgCy Szilárd 100,000, Varga 
Kántor Károly 20,000, Lázanyi János 50,000, 
Szirmay Iván 50,000, Sulics Józsefeié 40,000, 
Kertész Samu 50,000, Budapesti Egyház
megye .40 000, Horváth Ferenc 40,000, Erzen 
Fülöpné 40,000, K. Fodor János 40,000. Kie
szeli Sándorné 30,000, Tóth Antalné 40,000, 
Relle Józsia 20,000, Töpfler Vilmos 50,000, 
Tóth Kálmánná 20,000, Raksányi Gyula
20.000, Dörényi Károly 40,000, Hudák 
György 20,000, Balázsi István 20,000, Schön- 
wisner Lajos 30,000, Paul Sauer 20,000, 
Lingscb János 20,000, Vinczei Kornél 20,000, 
Gneltnethné 20,000, Németh Zoltán 20,000. 
dr. T er/ay  Lajos 20,000, Nádossy Imréné
40.000, Győry EÍekné 40,000, Szalay Sándorné
50.000, özv. Kiss Istvánnjé 50,000, özv. Szé- 
nássy Lászlóné 20.000, Domonkos József
50.000, Cservenyik Rárolyné 20,000, Hikl La- 
josnié 50,000, Gregersen Lujza 50,000, Gre- 
gersen R. H ugó. 50,000, ’ Kélik János 40,000, 
Kovács Józsefeié 40,000, 'Zalán Károly 40,000, 
dr. Liedemann Frigyesnél .50,000, Zsigínondy 
Géza 50,000, Róth Gyula 20,000, W alach Mi
hály 40,000, Horváth József 40,000, Panyi 
.1 ánosné 50,000, Simon Gyuláné 50,000, dr. 
Milko Vilmosáé 50,000, Schmidt Rezső
100.000, Kazár József 40,000, Harkányi Jó 
zsef 50,000, Facsinay Sándor 20,000, Rein- 
hiardt Gizella, 40,000, Kovács Jenő 50,000, özv. 
Lersch Mihályné 25,000, dr. Lersch Ernő
25.000, Barabás Sándorné 50,000, Makoldy 
Sándorné 30,000 kor.

Akar elegánsan és olcsón öltözködni?
Forduljon ALTHEIM GYULA

úri szabóhoz
BUDAPEST, VI., IZABELLA-UTCA 65.

W I G A N D  M I H Á L Y
ÚRI SZA BÓ

Budapest, IV.,Kecskeméti-u.5.1h Sül,
(Királyi Pál-u. 6.) Telefon : József 1 0 4 -3 5 .

Úri ruhák, magyar disz és mindenféte sport- 
:: munkák speciális készítője. ::
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Hajnal Lajos Gábor
kőszénnagykereskedö

Budapest, IV., Városház-u. 4. félem. 1.
Telefon: L. 979—91.

Házhoz szállít nyílt fuvarokban és ólomzárt zsákokban

I® sosnowicei szalonszenet, 
kokszot, aprított tűzifát és 
kötegelt alágyujtó puhafát.

A hittestvérek s z iv e s  t á m o g a t á s á t  k é ri.

K O V Á C S  A N N A
ANGOL ÉS FRANCIA 
NŐIRUHA DIVATTERME

BUDAPEST, IV., HAJÓ-U.8-10.II1.3.
K é s z i t :  k öp p enyeket,  kosztüm-, e s t é l y i -  

és u tc a i  ru h á k a t  legm odernebb  
k iv ite lb en  ju tá n y o s  árban.  
Urileányokat szabni és varrni tanit.

Felhívjuk evang. T ö lr r v p e i  fűszer és csemege
testvéreink figyelmét 1 Olgyesi János kereskedő

„ÉLELMISZER-CSARNOK"
üzletére

V. Akadémia-u. 14. Telefonhivó: 26-77 .
Legjobb minőségű áruk. M érséke lt árak .
Rendelje meg egész havi szükségletét telefonon. 

___________A rendelést házhoz szállítjuk!

JANISCH JÁNOS é s  FIA  
Telefon: József 124-68. BUDAPEST, VII., Jósika-utca 12. sz.
Légszesz- és vízvezetékek, kőzp. fűtések, szellőztető készülé
kek, szivattyú berendezések- Mindennemű gőz-, magán- és nyil
vános fürdők és liidegviz-gyógyintézetek berendezése. Egész
ségügyi berendezések. Horganydiszitmények gyára, Csatorná- 

zási vállalat és épületbádogos műhelye.

Ne adjuk filléreinket idegeneknek!

Minden evangélikus ember
vásároljon

a

L U T H E R - T Á R S A S Á G
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n

B U D A P E S T , SZENTKIRÁLY UCCA 51/A. SZ.
(Üllői út és Szentkirályi ucca aarokház.)

Bibliát, énekes, imádságoskönyvet, 
tankönyvet, karácsonyi és alkalmi 
ajándékkönyvet, diszmüvet, Írószert,

Bárhol megje lent  könyv kapható 
vagy m e g s z e r e z h e t ő !

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM
Budapest, V ili., Vas ucca 17.

Bel-, ideg-, üdülő- és sebészeti betegek  
részére

Külön osztályok: nőgyógyászat, szülészet, 
urológia és ortopédia  
Nagy vizgyógylntézet 

Ortopéd- és Zander-szerü gyógyterm ek  
Diétás konyha bejárók részére is

Magánklinikai osztályon a napi ellátás dija 140 ezer korona

C s e r n y  G y ö r g y

ANGOL ÉS FRANCIA 
NÖI-DIVATTERME

Budapest, IV., Apponyi-tér 5.
Állandóan a legújabb Modellapok.

B IN É T é s  B A R N A
különleges divatkelmék áruház?

Budapest, IV., Deák Ferenc-u. 18.
Az egyházközség tagjai és családtagjainak &°/o engedmény.

BUCSKY PÉTER
O P E R A -É T T E R M E I

= . : £5 . .

V E Z E K L Ő -P I N C E
VI., A N D R Á S S Y -U T  21. SZÁM

(Operával szemben).!

Naponta
a  híres B u csk y -féle  h a l á s z l é .
Szombat és vasárnap disznótoros 

vacsora.
Polgári árak.

Külön termek esküvők, bankettek 
és bálok részére.

Az ev. hittestvérek találkozóhelye.
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IMPERIAL SZÁLLÓ
B U C S K Y  É T T E R M E I

VII., RÁKÓCZI UT 90.

GRAF EDE MIHÁLY
czipész-m ester

Budapest, IV, Vámház-körut 8, II. em. 12.
Készít megrendelés szerint hittestvéreink
nek elsőrangú kivitelben f é r f i  é s  n ő i  

czipőket.

GESZTI GYÖRGY
OLAJ- és MŰSZAKI KERESKEDELM I R. T. 

BUDAPEST, V, MARKÓ-UTCA 3.
Alapítási év 1899. Telefon: 5-88, 148-06.

Valódi am erikai és galíciai henger- és gépolaiok, 
transform átor, dynamo- és turbinaolajok, gép- 
zsir és kenőcsök, valam int mindennemű üzem- 
szükségleti cikkek állandóan minden mennyi

ségben rak táron. E xport. Import.

BALDAUF MÁTYÁS

„M Á TY Á S  P IN C É J E "
BUDAPEST,

IV., E S K Ü -T É R  6. SZ.
T E L E F O N :  J Ó Z S E F  1 5 0 -5 3 . S Z Á M .

Téli és nyári kirándulóhely !

PÉTER JÁNOS hittestvérünk
szegedi halász vendéglője 

BUDAPEST, I., FEHÉRVÁRI-UT 114. 
Kitűnő konyha. Szegedi halászlé.

LOKSA IMRE
MÉSZÁROS

BUDAPEST, V., József-tér 5.
(Wurm ucca sarok.)

TELEFON: 1 3 8 -5 8 .

Összerakható könyvszekrények
R e k e s z e n k é n t  
minden irányban 
nagyobbithatók

P r a k t i k u s ,  o l c s ó  és jó.
Kapható:

UNGEL KAROLY ES FIAI
ELSŐ MAGYAR FAÁRU- ÉS BÚTORGYÁR

BUDAPEST,
VII., Rózsa-utca 4—6.

FÁ BRY IMRE
A j á n l j a  legjobb 
készitményü inga-, 
ebédlő- és ébresztő
óráit, legjobb svájci 

zsebóráit 
a legolcsóbbtól 
a legdrágábbig.

Ó R Á S BUDAPEST,
lV.,TürrIstván-u.6.

Javításokat gyorsan 
és

jutányosán tel j esí t  
j ó t á l l á s  me llett.

W A L S E R  F E R E N C
Alapítva 1858- évben.

T ű z o l t á s i  szerek és szivattyúk 
gyára, h a r a n g -  és fémöntőde.
Budapest, VI. kér. Lom b-utca 34-36. szám

Villamosmegálló: Váci-ut, Láng-gépgyár.
G y á r t :  Templomharangokat, és összhangzó 
harangzatokat a legfinomabb harangfémötvözetből 
tiszta csengésű, előre megállapított szavatolt uj han
gokkal : harangszerelvényeket forgatható vas
koronával, szakszerű kivitelben, harangállványo- 
k at hengerelt vasból, szabadon álló, valamint fekvő 
elrendezéssel. Telefon: Budapest, Lipót 913—46.

Naponta a híres B u c s k y - f é l e  
h a l á s z l é .

Szombat és vasárnap disznótoros 
vacsora.

Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek 

és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

7
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BREUER JÁNOS URI Mester PÉSZ
BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-UTCA 22.

Készít mindenneniü URI-, NŐI- és G Y ER M EK -C IP Ő K ET
m érsékelt árak m ellett.

Mértékszerinti rendelések, valamint javítások olcsón és 
pontosan eszközöltetnek.

CHIN01N termékek gyára r.-t. OJPEST
ZZZZZ Telefon: 906-80. 81.82,83.

Most permetezze gyümölcsfáit,
hogy jövedelm ező term ése  legyen.

Az összes át- • a ra . T r 'V  a  a fa ké r g e  
telelő rovar- r í j  | I  kisimul meg-

kMevök., d -
p u s z t í t j a  el tűnik.

Minden s ebhel y  bekenésére :

A L M O L A
Gombabetegségek ellen:

SULFAROL®POLIBÁR
kolloid kén szilárd mészkénlé.

2—3 kg. gyümölcs árának be
fektetése a terméstöbbletben 

" t ö b b s z ö r ö s e n  m e g t é r ü l . : !

B A R T O S S  T E S T V É R E K
BUDAPEST, VII., DOB-UTCA 50. Telefon: József 50-63.
VAllalr.uk mindenféle vasszerkezetek, vi2tartányok, vas
rácsok, ablakok, szellőzöl: készítését, valamint ezek ala
kítását és javítását, úgyszintén gyenge és erősáramú vil
lamosberendezések szerelését és javítását, elektromos 
telepek és erőátvitelek tervezését és berendezését. Byna- 
mók, motorok tekercselése és javítása. Költségvetéssel 

készséggel szolgálunk.

Minden keresztény és nemzeti érzésű magyar Bu' 
dapesten a „Hangya,, kötelékébe tartozó Centrum, 
Háztartás Kéve és Pannónia, vidéken pedig az 
ottani Hangya Szövetkezeteknél vásárol. A Han
gya alaptőkéje jelenleg 30 milliárd korona. A Han
gya Szövetkezetek száma Csonkamagyarországon 
1950. A Hangya múlt évi áruforgalma 636 milliárd 
korona. Áruelőlegbetéteket is elfogad tagjaitól, köny
vecskék ellenében, magas kamatozás mellett. A ta
gok bármikor felmondható folyószámlabetéteket is 
elhelyezhetnek a „Hangya" központnál. Félévnél 
hosszabb időre lekötött összeg után magasabb ka
mat jár. A tagok idegen pénznemekben fekvő tő
kéiket megőrzés végett elhelyezhetik a „Hangya" 
központnál, mely azok után előnyös kamatot fizet.

SC H U LLER  MIHÁLY vállalata

VI., Dessewffy-utca 45. Telefon: 25-39
VÁLLAL: villanyvilágitási-, erőátviteli- és teljes üzemberendezést, 
csengő-, biztonsági-, tűzjelző-, távirdai-, villámhárító-, automatikus 
telefon kapcsolók, telefon- és RÁDIÓ BERENDEZÉSEKET, jótállás 

mellett. — A hittestvérek szives támogatását kéri.

VASS JÁNOS
URI- ÉS NÖI-CIPÉSZ

BUDAPEST, IV., IRÁNYI-UTCA 4.
A l a p i t t a t o t t : 1893. (Molnár-utca sarok.)
Készit: elsőrangú kivitelben úri és női cipőket 

jutányos feltételek mellett,

MOLYKÁR
elleni szőnyeg, szőrme, ruhanemű stb. megóvás 
és porolás; féregirtási, lakástakaritási és butor- 

beraktározási vállalat

KERBER HENRIK
BUDAPEST, Vili., NAP-UTCA 29. SZÁM. 
Telefon: József 3-86. Alapittatott 1890.

HOEPFN-.R csipkés boltja
M. kir. udvari szállító

BUDAPEST, IV., KORONAHERCEQ-U. 20. 
Korona-utcai oldal.

CSIPKÉK, FÁTYOLOK,
FÜGGÖNYÖK, DIVAT KÜLÖNLEGESSÉGEK.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgona- és harmóniumgyár r.-t., Pécs. 

Budapest, IV., Semmelweis-u. 10.
Telefon : 139-34. O Telefon: 139-34.

Készít uj orgonákat, miivészi kivitelben, Pneu
matikus és elektromos átépítések. Mindennemű 
javítások. Uj homlokzat-sípok. Tisztítás, hango

lás, orgonák karbantartása-
Harmóniumok részletre:
2,800.000 koronától feljebb.

ÍOOO uj orgona. 6 0  éves múlt.

Szőnyegek, függönyök, keretátvetök 
és pokrócok

eladása nagyban és kicsinyben

Kurucz F. Károly-nál
Budapest, IV., Semmelweis-u. 9. sz.

Telefon: 19—82.
A Tolnai Szőnyeg;- és Szövőgyár R. T. 

gyári Ierakata.

Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9. Igazgató: Wagner Richard.
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