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addig Advent második hete
teljes komolyságot kíván. A
jó és rossz között bizonyta
lankodó, saját gyarlóságaival és e világ
minden bűnével és bűnhődésével küzdő
ember előtt Advent második hete rá
mutat az ítéletet tartó Jézusra, aki az
idők végtelenségében az egyes földi éle
tek és az összességek élete felett bírás
kodik, mert megmondotta: mindent né
kem adott az A ty a ! . . .
Advent második hetében komolyan
kell tehát a keresztyén embernek gon
dolkozni arról is, hogy saját életében és
családi életében a jónak és a rossznak,
helyesnek és a helytelennek milyen az
egyensúlya, ha le kellene zárni hirtelen
egyéni és családi életének mérlegét, mit

lági életre való hatása tekintetében is ?
Van-e tehát bennünk olyan becsületesen
jó szándékú lélek, mely minden akadá
lyozás dacára is kis és nagy dolgokban
egyaránt szolgál élete által az evangé
liumnak ? Ez a szolgálat néha lanyhább,
néha erősebb lehet, de ezt a szolgálatot
megtagadnunk soha nem szabad. Küz
dőknek kell éreznünk magunkat .a sze
retet és jóság áldásaiért, a mi Üdvözí
tőnkkel együtt küzdőknek e világ előttünk
ismeretlen idejű megjavításáért. . .
„Vigyázzatok azért minden időben,
— ezt mondja ez az adventi figyelmez
tetés,— hogy megállhassatok az ember
fia előtt. “ Minden időben: tehát e földi
élet minden idejében s egykor az örökké
valóságban . . .

v ói vcíiQv Ziii u Keresztyen
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Hősök emléknapján.
Talán ellentmondásnak látszik, de igaz, hogy
az élet legerősebb mozgatója volt és marad a halál.
Az a gondolat, hogy meg kell halni, nem
féke, sőt ösztönzője a munkakedvnek.
Az a tudat, hogy a halál megakaszthat ter
veim megvalósításában, igyekezetre, gyorsabb cse
lekvésre késztet.
Annak a meglátása, hogy elődeim bevégezetlen kezdeteket hagytak hátra örökségül, köte
lességeket ró reám: Befejezni, teljessé tenni a
félbehagyott művet.
A halál örök harca az élettel, az élet előre
törésének, az élet izmosodásának a serkentője.
Ennek az örök törvénynek erőtszerző hatal
mát kell átéreznünk nekünk ma, amikor megállunk
itt, a csendes városban, a porladó, hangtalan hős
szivek tömege felett, mi lüktető szivű, élő magyarok.
Nekem az az érzésem, hogy ha beillenék is a
temető hangulatába a jajgató zokogás, nem volna
méltó a hősök emlékéhez „csak“ sirni e napon.
Nem volna elég az ő áldozatukhoz, csak emlékez
ni, elbeszélni a hősiséget, a szenvedést, amit ők
mutattak, ők viseltek el; felemlegetni a gyászt,
amit maguk után hagytak; megmutogatni a sebe
ket, amik sohase gyógyulnak be a veszteséget érző
sziveken.
Nem volna elég csak könnyezőén elfájlalni
azt a sok összetört erőt, életet, amit ezek a sírok
és Európa ismert és ismeretlen temetői rejtenek
magukban, mert a halál őket elszólitó és ránk váró
parancsszava a könnynél, a fájásnál többre kötelez.
A halál életakarásra, birkózásra hiv!
A halálnak akarata az élet, mert ő is csak
addig birkózhatik, addig van, amig élet é l!
És bizonyos az, hogy a halálnak nincs addig
diadala, mig a legyőzött birkózó helyére van bátor
más álló, mig van, aki az egyik kezéből kiütött
kardot felvegye a további küzdelemre.
Ezek az itt nyugvók is az életért, a magyar
életért birkóztak a halállal, — és amikor kihullott
a kezükből a kard, nem az volt az utolsó sóhajuk,
hogy örök sírók könnye áztassa sírjukat, hanem
hogy lépjen nyomukba sok erős, aki felveszi a
további küzdelmet s bírókra kél a halottak nevé
ben is a nemzet gyilkosaival.
Nem mondom én, hogy ne sírjon itt senki,
ne sírjon itt az aki talán a legkedvesebbje sírja
felett áll meg. Én is elsiratom, én is odaküldöm
a könnyeimet arra a sohase látott sirra, az idegen
föld hantjára, ahol a vérem vére fekszik. De ne
legyen az a könny fátyol a szemen, amelyik el
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sötétít mindent, megköti az akaratot, visszatart az
előre jutástól.
Könnyezze meg, sirassa el e napon, sőt bár
mikor a maga kedvesét, az egész nemzet öltsön
gyászruhát az elveszett erők feletti bánatában, de
értsük meg a halálnak és hősöknek hozzánk szóló
üzenetét: „Élőnek az élet legyen minden előtt
fontos 1“ Élő az élet diadaláért legyen kész mindig
a halálra!
Amikor itt a hősök sírjai közt megérzi lelkem
ezt az üzenetet, úgy tetszik nekem, mintha tovább
hallanám a beszédet, mintha a mélybe lezárt ajkak
kiáltanának hangosan felénk: „Ne mirajtunk sírja
tok, hanem önmagátokon!" Nekünk nem fájt a
halál, csak az fáj, hogy hiába estünk el 1 Fáj, hogy
nem volt, aki a kezünkből kiütött kardot felvegye
s minden kiejtett karddal egy ekeszántásnyi veszett
el a magyar földből, minden emelkedő sírhanttal
kevesebb lett az Árpád szerezte őshatár!
Az fáj, hogy hiába álltak oda a testszaggató
ágyú-, puskatüz elé, hiába vállalták a nyomorú
éhezést, a dermesztő fagyot, az erőt rabló beteg
ségeket, a hazát mégis szétszaggatták, koldússá,
beteggé tették.
Úgy érzem, mintha a hősök hallgató szíve elég
tételért kiáltana felénk, dobogó szívű magyarok felé!
Úgy érzem, mintha azt mondanák: „Mi nem,
nem azért keltünk bírókra a halállal, hogy legyen
nektek kit elsiratnotok, hogy legyen eggyel több
emlékezési nap, hanem hogy a kihullott vérből az
élet, a magyar élet ^hajtson dicsőséges, boldog
hajtásokat 1
Mikor a lelkem az emlékezés szálán össze
kapcsolódik az ő lelkűk akarásával, mintha paran
csot adnának nekem, amit be kell kiáltanom az
élő fülekbe. — Magyarok! Ne pazaroljátok el
tétlenkedéssel, civódással, könnyelműséggel, a hő
sök halálával rátok szállt erőt! Ha megálltok egyegy hősi sírhant előtt, érezzétek meg, hogy az a
halott kötelességet hagyott rátok, ezt a kötelességet
teljesíteni kell! Ez a kötelesség pedig a halálra
ítélt nemzet, haza életre keltése!
Ez a mi emlékezésünk akkor lesz méltó a
hősökhöz, ha itt az ő sírjaik között kemény élet
akarásra szánjuk el magunkat.
Ha itt, a halál birodalmában szemébe kiált
juk a halálnak: „Nem félünk tőled 1 Élni akarunk 1"
Hősi halottakról emlékező magyar testvéreim!
A halál minket, mint nemzetet hívott ki a nagy
birkózásra.
Azok, akikről emlékezünk, a győzelem biztos
reményével, a diadal előre megérzett mámorával
vették fel az eléjük dobott keztyűt!
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B ecem lier 4 és 5 karácsonyi vásár a fasorban!
Olcsó árak !

A haszon a szegényeké!

Ők meghaltak, de csak akkor lesznek igazi
halottakká, ha a nemzet is meghal, ha a magyar
feladja az élethez való jogát!
Nem vagyunk méltók, hogy neveiket ajkunkra
vegyük, hogy az ő vérüknek tartsuk magunkat,
mig elégtételt nem szereztünk nekik, mig a ma
gyar élet diadalt nem vesz a mai halódáson.
Addig égeti a hősöket a hozzájuk lehulló
könny, addig fáj nekik a siratok látása.
A babér, mit sírjaikra teszünk, nyomja őket,
mert a halott látja az élők homlokán a gyalázat
koszorúját.
Az emlékezés csak úgy esik jól nekik, ha
szent fogadást tevőket látnak a sírjaiknál, akik
esküsznek a magyart ölő halállal való harc folyta
tására, esküsznek a magyar életakarásra, ennek az
életnek diadalmas kivívására.
Akkor kedves nekik a mi emlékezésünk, ha
ezt látva, odajárulhatnak az Örökkévaló elé és
kérhetik Őt: „Atyánk! Istenünk! Hallottad a foga
dást! Segítsd meg őket!“
Ámen.
Mutatvány Szabó Gábor: „Tábori beszédek" II. kötetéből.
OCOO

Ifjúsági Hét Budapesten.
Dec. 4—11-ig a bpesti KIÉ rendezésében.

35 évvel ezelőtt megindult, ma már hatal
mas evangéliumi ifjúsági munka, decemberben

#
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Gazdag-e szeretetben a mi életünk?
Ha valaki panaszkodik, hogy kevesen szere
tik, akkor az legtöbbször nem másokon, hanem
ő rajta múlik. Majdnem elképzelhetetlen, hogy
valakit, aki igazán szeret, ne szeressenek. Ne
várd azt, hogy az illetők előbb szeressenek. Sze
ress, akkor a te életed is gazdag lesz szere
tetben.
Egy balga anya egyszer azt mondta a lányá
nak: „Szegény gyermekem, olyan csúnya vagy,
senki nem fog szeretni". A fiatal leány nagyon
elszomorodott. Nagy lelki harcokon ment keresz
tül, míg végre így szólt magában: „Nem szeret
het engem senki sem? Jól van, akkor én fogok
szeretni!“
Felkereste a falu legszegényebb és elhagyatottabb gyermekeit és gondoskodó szeretettel vette

ünnepli évfordulóját. Az Ifjúsági Hét programja
gazdag lelki tartalommal és művészi program
mal december 4-én kezdődik a régi képviselő
házban ünnepélyes megnyitó nagygyűlés kere
tében. Szükséges és fontos, hogy minden evan
gélikus család ott legyen. Egyházunk ifjúságát
és lapunk minden olvasóját kérjük, hívja meg
ismerőseit, evangélikus családokat erre az alka
lomra, melynek célja társadalmunk lelki ébre
désének szolgálata. Ne legyen olvasóink közül
egy sem, ki családjával ezen nagygyűlésünkről
távolmaradna. Szükséges, hogy mindannyian
ott legyünk, hol ifjúságunk nagy ügyéről van
szó. Az Ifjúsági Hét megnyitó nagygyűlésének
részletes programját az alábbiakban közöljük:
December 4-én, este fél 7 órakor a régi képvi
selőházban. Megnyitó beszéd : „Rólad emléke
zünk, Uram!“ dr. Scholtz Oszkár, szövetségi
alelnök. Ünnepi beszédet m ond: di. Raffay
Sándor püspök. „Ifjaiban születik újjá a nemzet,
Krisztusban születik újjá az ifjúság!“ címen.
Záróbeszédet tart: dr. Paíay Pál, theoí. profeszszor, ü. elnök. Közreműködik: a Lutherániaénekkar Kirchknopf Gusztáv lelkész, karnagy
vezetésével. Ezenkívül művészi program.
Minden evangélikusnak ott kell lenni!
Hívjátok meg ismerőseiteket!
OCOO

őket körül. Nem ment el senki mellett sem anél
kül, hogy egy szerető jó szót ne szólt volna
hozzá. Mindenki, aki csak a közelébe került, meg
tapasztalta az ő szeretetét. És erre meg kellett
lennie a visszhangnak. Nem kellett félnie, hogy
nem fogják szeretni. Valaki azt mondta, hogy azt
kellett volna írni a képe alá: „Szép az, akinek az
élete szép“.
Hányszor szégyenítenek meg bennünket, ke
resztyéneket világi emberek. Éppen ezen a ponton
is. Ha még nem tudunk igazán szeretni, az annak
a jele, hogy az Úr Jézus szeretete még nem vilá
gíthatott be igazán a mi életünkbe.
A szeretet odaadás, a szeretet áldozat. A
forrása a szeretetnek az Úr ránk árasztott ke
gyelme.
„Sokakat szeretett 1“ Bár lehetne ez a bírá
lat a mi életünkről.
Fénysugár.
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Vajda M. Pál <■ műterme ■>
Telefon

VII., Damjanich-u. 52.

Telefon
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HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. december 4-én :

Gyermek- és hölgyfelvételek készítésében specialista.
Az egyházközs. tagjai és családtagjainak 25o|° kedvezm.
Hely

Rendkívüli közgyűlésünk.
Egyházközségünk nov. 27-én rendkívüli
közgyűlést tartott. Az egyházmegyei világi fel
ügyelői állás üresedett meg Tolnay Kornél fel
ügyelő lemondásával. A mi pesti evang. magyar
egyházközségünk különösen fájlalta egyházköz
ségünk felügyelőjének lemondását erről a díszes
tisztségéről s ennek mostani közgyűlésünk is ki
fejezést adott, de másrészt az egyházmegyei
munka teréről való visszavonulása több időt
enged egyházközségünk életében, melynek fel
felügyelőségét megtartotta, további munkára.
Másrészt a mi gyülekezetünk nagy számánál
és jelentőségénél fogva egyházmegyénkben is
természetszerűleg vezető szerepet bírván, egy
házközségi életünkön keresztül továbbra is ható
erő fog maradni az egyházmegyében is.
A közgyűlés ezek kifejezésre juttatása után,
Kemény Lajos igazgató-lelkész indítványára a
gyülekezet hat szavazatát lelkesedéssel és egy
hangúlag dr. Mikler Károly, egyháztanácsos,
egyetemi m.-tanár, ny. jogakadémiai dékán, or
szágoshírű egyházjogászunkra adta. Dr. Mikler
Károly a jogi oktatás és az egyházi közigaz
gatás terén páratlan munkásságot fejtett ki eddig
is. Evangélikus Egyházjog c. hatalmas munkája
nemcsak megjelenésekor volt hézagpótló, hanem
nélkülözhetetlen és teljes értékű munka ma is.
Az ő óriási jogi tudására, megfontoltságéra és
előrelátására a jövő évben összeülő zsinatnak
feltétlen szüksége van s a budapesti egyház
megye büszke lehet arra, hogy ő fogja a zsi
natnak adni egyik legkiválóbb tagját. A mi la
punk olvasói különben ismerik őt a reverzálisról irt cikksorozata, a presbitériumokról, a nők
képviseleti jogáról s az egyes zsinati tárgyakról
Írott cikkeiből. Egyházmegyei felügyelővé való
megválasztása a többi egyházközségek állásfoglalása révén biztosítva van.
K.

Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üliői-út 24.
Váci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Horthy Miklós-út 27.

Óra
d é le lő tt
d é lu tá n

Lelkész neve

fél 10 báró Podmaniczky Pál
n Sólyom Jenő
6
Ruttkay Mikiién Gyula
10
Bereczky Sándor
11
Gaudy László
4
Késmárszky Lajos
5
Broschkó G. A.
9
Hüdák János
11
Majba Vilmos
10
Morhács Márton
fél 11 Gáncs Aladár
Szuchovszky Gyula
10
Rimár Jenő
10
11
Dr. Varsányi Mátyás
10
Mohr Henrik
11
Szűts Gábor

Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
December 11-én a Deák-téri templomban dr. Kirchknopf Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos, a
kőbányai templomban Majba Vilmos prédikál.

Ú rvacsora-osztás a Deák-téri és fasori
templomban advent minden vasárnapján a dél
előtti istentisztelet végeztével.
K arácsonyi vásár. A fasori ev. nőegylet
és a fasori Luther-szövetség évenként a kará
csonyi szent ünnepek alkalmából szegényeink
nek karácsonyfákat szokott gyújtani. Ennek
költségeit ez évben is karácsonyi vásár útján
szándékozik megszerezni. A jóltevő szeretet
nevében kérik Olvasóinkat, hogy erre a célra
önkéntes adományokat az egyesületeknél vagy
a fasori lelkészi hivatalnál felajánlani, de a
vásárt is felkeresni és ott a napi áron alul be
szerezve szükségleteiket, ezt az ügyet ezáltal is
támogatni szíveskedjenek. A vásár dec. 3-án
szombaton d. u. 4 órakor kezdődik a fasori
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gimn. dísztermében s tart vasárnap egész na
pon át. Kérjük: figyelmeztesse ismerőseit is !
A fasori Luther-Szövetség második ad
venti szerda-estéjét dec. 7-én, szerdán este 7
órakor tartja a fasori gimnázium dísztermében.
A Deák-téri Luther-szövetség f. hó 2-án,
pénteken, a Deák-téri iskolák dísztermében,
megkezdte az ádventi esték sorozatát. Az elsőn
Duszik Lajos miskolci ev. lelkész beszélt az
ádvent kialakulásáról. — Pénteken, dec. 9-én,
Farkas Győző debreceni ev. lelkész tart elő
adást „Karácsony és a szociális eszme'* címen.
A harmadik előadó (dec. 16-án) Mesterházy
László pápai ev. lelkész lesz. — Kérjük szö
vetségünk tagjait, hogy vallásos estélyeinken,
melyek mindig V*7-kor kezdődnek, pontosan
megjelenni és ismerőseiket is magukkal hozni
szívesek legyenek.
A Deák-téri Luther-Szövetség Gyámolító
Szakosztálya dec. 10. és 11-én rendezi idei kará
csonyi vásárját, melyre híveink figyelmét felhívjuk
és szeretettel elvárjuk.
A Deák-téri Luther-szövetség gyámolitó
szakosztálya arra kéri ezúton is egyházunk
tagjait, legyenek segítségére abban, hogy egy
menekült, jobb sorsra érdemes családon segít
hessünk. Két kicsi leánykát és nehány hét múlva
érkező harmadikat féltenek aggódó szeretettel
az Aradról érkezett ev. szülők. Kétszer ad, aki
azonnal ad. A legcsekélyebb pénzbeli adományt
is hálásan veszi a Deák-téri Lelkészi Hivatal,
mely azt azonnal továbbítja a szakosztályhoz.
Karácsonyi vásárt rendez a Deák-téri
Luther-szövetség dec. 10. és 11-én. A vásár
10-én d. e. 12 órakor nyílik meg. Tekintettel
arra, hogy a vásár jövedelme karácsonykor
szegényeinket akarja megajándékozni, kérjük
híveinket, hogy karácsonyi szükségleteiket ezen
a vásáron szerezzék be.
A leánykollégiumi tanári kar szülői érte
kezletet tartott november 23-án, s ezen feltűnő
nagyszámban jelentek meg a meghívottak. Dr.
Bőhm Dezső megnyitója után, melyben a köl
csönös bizalmat hangsúlyozta, Jeszenszky Ilona
tanár adott elő „Kedély- és jellemnevelés isko
lánkban" címen nagy tetszéstől kisérve. Dr. Szigethy Lajos s a szülők hozzászólása után a
fenntartó egyház nevében Landgraf János fel
ügyelő zárta be az értekezletet.
Bőhm Károly emléktábla budapesti gim
náziumunkban. Dr. Szigethy Lajos indítványára
a fenntartó egyház elhatározta, hogy a gimn.
egykori neves igazgatójának, a kolozsvári filo
zófusnak emlékét méltóan örökíti meg a f. isko
lai év folyamán. Indítványozó „Luther lelke" c.
műve jövedelméből 300 P-t adott e célra, mihez
az egyház Volt Iskolatársak Egyesülete 300—
300 P adománya járult s mely célra iskoláink
hangversenyt rendeznek, Szigethy pedig sajtó
alatt lévő Schiller-fordításait adja. Dr. Németh
Ödön iskolafelügyelő elnöklete alatt kiküldött
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bizottság intézi az ügyeket. Minden remény
megvan arra, hogy Bőhm Károlynak emléke
lesz egykori iskoláján, hiszen a szülőházán
elhelyezett s még meglevő szép emléktábla
Besztercebányán cseh területen hirdeti a magyar
tudós emlékét.
Beigtatás Pesterzsébeten. A pesterzsébeti
evangélikus egyház dec. 4-én d. e. V2 IO órakor
iktatja be dr. Sztranyavszky Sándor belügy
minisztériumi államtitkárt egyházfelügyelői, Sár
kány László gyógyszerészt másodfelügyelői,
Beszterczey György igazgatót egyházgondnoki
tisztébe, valamint az új presbitériumot. A beik
tatást Kemény Lajos és Falvay Jenő lelkészek
végzik.
Adventi esték a fasorban. A fasori Ev.
Szövetség nov. 30-án tartotta első adventi esté
jét. Közének után Kemény Lajos lelkész tartott
előadást a Szövetségnek az egyház jobb jövője
érdekében való adventi feladatairól s különösen
a családi élet belső tisztasága s az egyház
társadalmi összetartozás szükségét fejtegette.
Béssenyei Margit szavalata után közénekkel
ért véget az estély. Legközelebbi est 7-én szer
dán este 7 órakor a fasori gimnáziumban. Elő
adó Gaudy László hitokt. igazgató.
A fasori Evang. Énekkar nov. 29-én meg
alakult, Első főpróbája dec. 6-án este 7 órakor.
Jelentkezők ugyan elegendő számban vannak,
de még néhány férfi tagot belépésre keresünk
és várunk.
A fasori karácsonyi vásár árusitóit kér
jük, hogy szombaton, dec. 3-án d. u. 2 órától
kezdve kezdjék meg az elrendezést, hogy d. u.
4 órára pontosan megtörténjék a megnyitás.
A kelenföldi evang. templomépitéshez
nov. 7-ike óta hozzájárultak: (Harang-alap): özv.
Stefesius Istvánná 4, Burchard—Bélavári Rezső 10,
dr. Balthazár Béláné tea d. u. 20, a Nőegyesület
szeretetvendégségéről 60 50, Szegő István Frigyes
IV. r. 200, Lelkészi hivatal perselygyűjtése 349,
Magy. N. Gazd. Bank Horthy Miklós-úti fiókjának
perselygyűjtése 3 02; Laimerton Charles 20; dr.
Froming Oszkár 100 P adománnyal.
Karácsonyi ajándékkönyv. A napokban
jelenik meg és karácsonyi vásárainkon már kap
ható lesz Pap Ferenc vallástanárnak karácsonyi
és újévi ajándékul nagyon alkalmas könyvecskéje
„A szellem Megváltója" címmel. A csinos kiállí
tású és mély gondolatokban gazdag könyvecskét
mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Kapható
lesz a Luther-társaság könyvkereskedésében is
egy (1) pengő áron.
Meghívó,! A „Fébé" ev. diakonissza nő
egylet 1927 Ádventjének 4 vasárnapján „Az
igazi öröm. Milyenek a te örömeid?" címen
evangélizáló előadássorozatot rendez. Az es
ték programmja szavalattal, énekszámmal és
Bibliamagyarázattal fog kiegészülni s minden
alkalommal az Egyet. Ev. Egyház imatermében
(VIII., Üllői-út 24. II. em.) fél hét órakor kez
dődnek.
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EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Helyreigazítás. Múlt számunkban a Kossuthszobor leleplezési ünnepélyről közölt képünk alá
tévedésből került Gárdonyi testvérek neve, mert
azt a felvételt Kallós Oszkár udv. fényképész
(VIII., Mária Terézia-tér 11.) készítette.
Felhívás régi cserkészekhez és cser
késztisztekhez. BRIE, BRKIE volt tisztjeihez,
cserkészeihez. December 4-én vasárnap este
fél öt órai kezdettel a régi képviselőházban
Országos Szilassy Cserkészünnepély lesz. Ifj. dr.
Szilassy Aladár, az első magyar cserkészcsapat
megszervezője, 1912-ben meghalt. Halálának 15.
évfordulója alkalmával emlékünnepély lesz és
erre az alkalomra úgy a bpesti, mint vidéki
cserkésztiszteket, a BRIE és BRKIE volt cserké
szeit, vezetőit ezúton is meghívja a rendező
bizottság. Kéri mindazokat, kik az ünnepélyen
részt óhajtanak venni, részvételi jegyet kérjenek
előzőleg helybiztositás végett. Jegyeket: VIII.
Sándor-utca 28. I. kell igényelni. Vidékről
Budapestre utazóknak féláru vasúti jegyet küld
a rendezőség.

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
Egy erdélyi város volt plébánosa a mi egyhá
zunkba „lépett vissza". Hogy megélhessen, munkát keres.
Még felírónak is hajlandó elmenni. Aki hittestvéreink közt
megbízható munkást keres irodájába, nevezettben ilyent
nyerhet. Bővebb felvilágosításokat szívesen ad a Deák
téri lelkészi hivatal. (Telefon : T. 285—06.)
Teljesen megbízható gyors- és gépírókisasszonyt
ajánl a Deák-téri lelkészi hivatal. Ezzel egy nagyon jóravaló, éhező ev. családon is segítenénk !
Zongoratanítást vállal Thoman-növendék. Ugyan
ott : könyvek, bútorok, játékok és egy írógép eladó. Práterutca 59a, IV. 58.
Evang. tanító correpetálást vállal kisebb gyerme
keknél szerény díjazással, megegyezés szerint. Cime meg
tudható az Evang. Gazd. Hiv.-ban, IV., Deák-tér 4. I. 6.
Egy alig használt szép szalóngarnitura olcsón el
adó. Cím a Gazd. Hiv.-ban megtudható, IV. Deák-tér 4. I. 6.
Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyekéi ki
szolgálni. Hittestvéreink szives támogatását kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.
Egy pengőért 4 fogásos ebéd kapható : Bahil Emí
liánál VI., Szondy-utca 37a. I. emelet 6.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egy
háztagjaink szakavatott, gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 3. szám.
Két szoba-konyhás lakásom villanyvilágítással, el
cserélném jövedelmező házmesterséggel. Kisebb javításo
kat vállalok. Cím- és információt nyújt a gazdasági hiva
tal, IV., Deák-tér 4. I. emelet.

1927. decem ber 4.

927. decem ber 4.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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