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Engedelmesség' szeretettől.
(Kolossé III. 18—25.)

a Pál apostolnak e mondatok
ban megirott intelmeit meg-

csendes békiesség' tanyája 
V U in tl .  A m i  m ia u  iiiiiiC lu iiíd - 
lan megzavarodik az embe

rek otthoni élete: a házastársak egymás 
közötti viszály kodása, a gyermekek miatti 
egyenetlenkedések és a cselédek miatti 
bosszankodások ha eltűnnének a családi 
életből, igazán alig maradna valami, ami 
megbonthatná annak békességét.

Hiába magyarázzák nagyon bölcs 
társadalomtudomány-tudósok és szak
értők még legújabban is, hogy gazdasági 
okok kényszeritették az emberi társadal
mat arra, hogy részint takarékossági szem
pontból, részint a gyermekek örökösödési 
bonyodalmai miatt az egynejűségre tér
jenek át: a keresztyén házaséletben a 
férfinek és a nőnek a helyzete nem ebből 
a szempontból lett olyanná, amilyen ma 
is. Nem is kell példákat keresni bizony
ságul, mindenki látja és tudja, hogy a 
tisztán anyagi okokból kötött házasságok 
majdnem kivétel nélkül boldogtalanok s 
a két fél rendesen kölcsönösen elvisel
hetetlenné és tűrhetetlenné teszi egymás
nak az életet. Nem egymás vagyonát,

hanem egymás egyéniségét kell becsül
niük a házasfeleknek. Kölcsönös meg-
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összevissza magyarázott kérdést! Két 
tényezőt állít szembe egymással: enge
delmességet és szeretetet. Anélkül, hogy 
erőszakolni akarnánk a magyarázatot, 
úgy értjük e két intelem egybekapcsolá
sát, hogy az asszonynak szeretetből kell 
engedelmeskednie, vagyis önmagától, női 
természeténél fogva, önként és bizalom
teljesen, de viszont a férfinek engedel
mesen kell belátnia azt, hogy ez az ő 
élettársa az ő számára az egyetlen, aki 
az Úrtól néki adatott.

így kezd kibontakozni előttünk an
nak a keresztyén családi életnek a képe, 
melyet az apostol maga előtt lát. Nem
csak imádkozásban, nemcsak ünneptar
tásban, hanem otthoni életében is, sőt 
igazában ott kell a Krisztusnak szolgál
ni, azaz parancsai szerint élni Itt pró- 
báltatik meg minden ember igazán, mert 
itt nem egy szer-kétszer, hanem állandóan 
kell keresztyénhez illendően viselkednie. 
A  titka tehát minden keresztyén családi 
életnek ez: engedelmesség—szeretetből!...
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Tessedik: Sámuel
középfokú gazdasági iskola.

Szigethy Lajos hittestvérünk a lutheránus 
magyarság kiváló nagyjainak emel örök emlé
ket „Luther Lelke" című ezidén megjelent két
kötetes művében. Ezzel a szám még nem telt 
be. Egész, sora van még a nagy és érdemdús 
férfiaknak és nőknek, kiket az ev. egyház adott 
a  hazának, hosszú sora van még azoknak, akik 
Luther leikével és példájával élvén, felébresz
tették és ápolták a magyarság szivében a vallá
sosság és hazafiasság lángját s buzgólkodtak 
egyházunk és hazánk felvirágoztatásán.

Hálára és tiszteletre kötelez bennünket az 
ő életük, az ő példaadásuk. És az ev. magyar
ság tisztelettel is adózik emléküknek. Az ev. 
iskolák évről-évre más és más kiváló történeti 
nagyságunknak áldoznak emlékünnepet.

Az elmúlt héten az ev. egyház keretein 
messze túlmenően, a z  e g é s z  o r s z á g  rótta 
le háláját és kiengesztelte emlékét egyházunk 
egy nagy fiának: T e s s e d i k  S á m u e l n e k .

Szarvas városában most avatták fel az 
első magyar középfokú gazdasági iskolát s ezt 
az ő nevéről: T e s s e d i k  S á m u e l  g a z d a 
s á g i  i s k o l á n a k  n e v e z t é k  el.

Meghallgatott imádság.
Vízkereszti példázat.

Volt egyszer egy asszony, aki minden este 
elvégezte az imádkozását és néha a misszióért is 
imádkozott. Részletekbe nem bocsátkozott, hiszen 
annyi misszionárius és missziós társaság van a 
világon, s ha ő nem igen tudott is róluk, a jó 
Isten úgy is tudja, hogy melyik hol van és mire 
van szüksége, így hát sokkal könnyebb és egy
szerűbb volt általában „a misszióért" imádkozni.

Adakozott is néha a misszióra. Abban a 
gyülekezetben, amelyikhez tartozott, volt évenként 
néhányszor missziói ünnepély, s mikor a gyűjtésre 
került a sor, sohasem mulasztotta el ez az asszony, 
hogy letegye a maga tizedjét, vagy talán többet is 
a tányérba. Úgy látszott, mintha mindent megtenne, 
amit tehet.

Egy ilyen missziói ünnepély alkalmával tör
tént, hogy egy misszionárius nagyon bátorító, 
érdekes, sőt mulatságos tapasztalatokról számolt be 
missziói szolgálatából, úgy, hogy az asszony így 
gondolkozott magában: „Nem is olyan rossz do
log misszionáriusnak lenni — egy kis utazási 
alkalom — s én úgy belefáradtam már az itthoni 
életbe — kevés jövedelem, sok kiadás, — aztán

Mert Tessedik Sámuel szarvasi ev. lelkész 
volt az, aki a XVIII. század második felében 
gazdasági szakiskolát alapított Szarvason. Tesse
dik Sámuel a jó lelkész jó példájával járt elől. 
A maga földjén dolgozva mutatta meg a gyüle
kezetnek, miként kell a földet művelni, miként 
lehet a szikes talajról is betakarítani az Isten 
áldását. Azt hirdette, hogy a gazdák fiait meg 
kell tanítani az okszerű gazdálkodásra s 
nem szabad megelégedni azzal, amit az 
otthoni kezdetleges gazdálkodásban elsajátít
hatnak.

Ezért alapította iskoláját; de ezért sok 
ellenfele is támadt: a maradi emberek ellene 
fordították a közhangulatot. Mint minden refor
mot, az ő újításait is bizalmatlanul fogadták, 
úgy hogy végül elhagyta Szarvast.

De iskolája, az első gazdasági iskola volt 
a világon s messzi földre eljutott a hire. Csá
szárok és királyok érdeklődtek utána. II. József 
császár is jelentést kért az iskoláról; odajártak 
a német királyok megbízottai is. Sőt az oroszok 
cárja udvarába kérette Tessedik Sámuelt, léte
sítene Szentpétervárott is ilyen iskolát . . .

Nagy világégésnek, vérzivatarnak kellett 
jönnie, nemzetek és országoknak kellett elpusz
tulni, drága hazánknak darabokra törnie, hogy 
ráeszméljünk Tessedik tanítására : hogy ez az

ott az a jó meleg éghajlat". S összeborzongott 
hideg szobácskájábán. Akkor este így imádkozott: 
„Uram, most alkalom volna kimenni a misszióba, 
könnyitsd meg az életemet. Itt annyi dolgom van, 
hogy nem bírok vele; óh milyen szívesen cserél
nék avval a misszionáriussal".

Ezen az éjszakán azt álmodta, hogy halálán 
volt s a halál angyala közeledett felé s így szólt: 
„Imádságod meghallgattatott, meg van engedve, 
hogy körülutazhasd a missziói területeket". S egy 
pillanat múlva Kínában találta magát. „Óh milyen 
szép hely ez", akarta épen kiáltani, de ebben a 
percben jajgatást hallott egy házból. Egy kis leány 
hangja volt, akinek, kínai szokás szerint, épen a 
lábfejét kötötték hátra, hogy kicsi maradjon. Az 
asszony igyekezett elzárni a fülét a fájdalmas kiál
tás előtt, de mikor a gyermek arcát meglátta, a 
saját kis leányára ismert benne. Magához ragadta 
s így kiáltott: „Nem, ennek nem szabad meg
történni, ezen a szokáson változtatni kell!"

A következő pillanatban Afrikában volt, s 
látta, hogy adnak és vesznek fiatal leányokat és 
asszonyokat. így sóhajtott: „Ez bizony helytelen 
dolog, jobb volna, ha nem tennének így“. De 
mikor tekintetét egy sötét női arc halálos szomo
rúsága vonta magára, egyszerre fölismerte a saját 
testvére vonásait, s így kiáltott: „Csak ezt ne, ez 
lehetetlen!“

Az angyal tovább vitte az asszonyt Indiába.

T Á R C A
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áldott föld el tudna bennünket tartani gazdag
ságban és boldogságban, ha értenénk a föld- 
miveléshez, ha fiainkat a mezőgazdasági tudo
mányokban művelnénk.

Most itt áll az első magyar modern közép
fokú gazdasági iskola! Csak kisgazdák fiait 
veszik föl s megtanítják őket az okszerű gaz
dálkodásra, hogy megalapozhassák a birtokos 
osztály boldogulását. És hálából a jó tanitó- 
mester emléke iránt s a múlt kiengesztelé
séül T e s s e d i k  S á m u e l  nevet kapta az új 
iskola.

E kegyeletes ünnep alkalmából mi is, ma
gyar lutheránusok, hálával emlékezzünk meg 
egyházunk nagy fiáról, az akkori szarvasi ev. 
lelkészről. Merítsünk erőt és lelkesedést az ő 
példájából s dolgozzunk fáradhatatlanul egyhá
zunk és hazánk örök dicsőségére, minden ma
gyar testvérünk boldogulásáért. L. GY.

A fasori lelkészt hivatal 
1927. évi statisztikája.

Az 1927. évben kereszteltünk 74 fiú- és 
52 leánygyermekei, 3 felnőtt férfit és 3 nőt, ösz- 
szesen 132-t, ezekből törvényes 70 fiú és 48 
leány, törvénytelen 7 fiú- és 7 leánygyermek.

Eskettünk 114 párt, ebből tiszta evangélikus 
házasság 21, protestáns 13, vegyes 80. A ve
gyes házaspárok közül 43 pár kötött a szüle
tendő gyermekek vallására nézve egyházunk 
javára megegyezést. Temettünk 88 fit és 87 nőt, 
összesen 175 hittestvérünket. Legrövidebb időt 
kapott e földi életre Trenka Mária, aki 1 napot 
és legtöbb évet kapÓtt az élet és halál Urától 
özv. Hartl Antalné született Dudás Zsófia, aki 
95 évet élt. Kitértek egyházunkból 9 nő és 3 férfi, 
összesen 12-en, a róm. kath. egyházba 9-en, 
felekezetnélküli lett 1, baptista 1 és izraelita 1. 
Betértek egyházunkba 35-en, 16 nő és 19 férfi. 
A róm. kath. vallásról 16-an, az izr. vallásról 
14-en, a gör. kel. vallásról 3 és a ref. egyház- 
2-n. Konfirmáltunk 193 növendéket, közöttük 9 
felnőttet. Úrvacsorát vettek 3.707-en.

A fasori templomban különböző célokra 
az egész év folyamán offertóriumokban 2.264 
pengő, különböző adományok címén pedig 2.003 
pengő gyűlt be. A minden vasárnapi szegény
persely és önkéntes adakozók lehetővé tették, 
hogy állandó szegényeink között apró tételek
ben 1.520 pengőt osszunk szét. A lelkészkön 
nőegylet és szövetség jótékonykodó munkájával 
együtt a szegények támogatására fordított ösz- 
szeg ebben az évben túlhaladta a 2.600 
pengőt.

Ott épen vidám mennyegzői ünnepély volt, s az 
asszony megkönnyebbülve így szólt: „Itt legalább 
boldogságot látok“. Meghívták, hogy vegyen részt 
a lakodalomban; a vőlegény ugyan öreg volt, s 
igen gonosz arcú, a menyasszony ellenben egy 
egészen kicsiny, ártatlan leányka volt. „Ragasz
kodnak a régi szokásaikhoz, pedig jobb volna, ha 
abbahagynák", gondolta az asszony szomorúan. 
De mikor közelebb ment a kis menyasszonyhoz, 
s az ránézett ijedt gyermekszemeivel, akkor az 
asszony elsikoltotta magát, hiszen a saját gyer
meke volt, s ajkairól megint előtört a kiáltás: 
„Csak ezt ne, nem, nem, ennek nem szabad meg
történni".

Az angyalhoz fordult: „Elég, többet nem 
bírok elviselni. Örökké emlékezetemben maradnak-e 
ezek a dolgok, s nem leszek képes megakadályozni 
éket?" „Szeretnél visszamenni a földre, hogy vál
toztass rajtok?" kérdezte az angyal. „Hadd menjek 
vissza, mert az üdvösség ezen az áron nem üdvös
ség, s a nyugalom ilyen emlékekkel nem nyu
galom".

Az asszony fölébredt, de nem hitte, hogy 
mindez csak álom volt. Következő este igy imád
kozott: „Uram, hadd menjek el és hadd segítsek." 
Sokáig imádkozott igy, de nem jött meghallgatta- 
tás. Végre megtanult igy imádkozni: „Uram, én 
nem tudom, hogy kell imádkoznom, de arra kér
lek, add meg, hogy hozzájárulhassak, hogy mások

kimenjenek, add, hogy tehessek valamit, ami őket 
erre reásegiti.“ S ez az imádság meghallgatásra 
talált, bár ő ezt nem vette észre. S mikor elérke
zett halála órája, igy szólt az asszony: „Olyan 
keveset tettem; megpróbáltam, de semmit se 
végeztem, s csak azt szeretném tudni, hogy 
résztvettem-e egy kicsit mások megsegítésé
ben."

Az asszony meghalt, de most nem angyal 
jött elébe, hanem olyan barátok, akiket életében 
sohasem látott: egy kicsi gyermek futott elébe, 
erős, egyenes lábakon, egy nő a sötét Afrikából, 
akinek szemében szeretet és szabadságérzet ragyo
gott, egy kis hindu-menyasszony, de többé nem 
menyasszony, hanem gondtalan kis leány, ezek és 
még sok más, ezer meg ezer alak jött elébe, s igy 
üdvözölték: „Te orvosokat, tanítókat és misszio
náriusokat küldtél hozzánk, akik Jézust hozták el 
nekünk. Idődet, pénzedet, szeretetedet nekünk ad
tad, hogy rajtunk segítve legyen. Saját testvéreid
nek, saját gyermekeidnek ismertél el bennünket, 
odaszerettél bennünket Jézushoz."

Az asszony félt, hogy ez csak álom, s hamar 
el fog múlni, s azt kérdezte: „Szabad-e ennek a 
szeretetnek az emlékét a mennyországba, az örökké
valóságba magammal vinni?

S a felelet így hangzott: „Ez itt a menny
ország".
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A Deák-téri lelkészi hivatal 
1927. évi statisztikája.

Kereszteltünk 173 fiút és 167 leányt, ösz- 
szesen 340. Eskettünk 26 tiszta és 105 vegyes
párt, összesen 131. Megegyezést kötöttek 34 
esetben egyházunk javára. Temettünk 145 fi és 
148 nőt, összesen 293. Kitért 10 férfi és 14 nő, 
összesen 24. Betért róm. kath. 24, izr. 17, unit. 
1, gör. kath. 1, gör. kel. 1 és felekezeten kívüli 
1, összesen 45. Konfirmáltunk 53 fiút, 101 leányt, 
összesen 154. Úrvacsorával élt 5642. Az egész 
évi ünnep-és vasárnapi offertórium 6.541 '53 P. 
Különböző célokra a lelkészi hivatalnál befolyt 
adományok összege 4.455'12 P. Az 1927. dec. 
31-i offertórium 521 pengő összegével együtt 
a lelkészi hivatalhoz érkezett adományok és 
offertóriumok végösszege 11.517 65 P, melyösz- 
szeg 3.272'97 P-vel több az 1926. évi végöszr 
szegnél.

Püspökünk újévi üdvözlése.
Az Országos Luther-Szövetség képviseletében 

báró Kaas Albert dr. vezetésével a budapesti ev. 
egyházak és szövetségek legkiválóbb tagjaiból álló 
küldöttség kereste fel D. Raffay Sándor püspököt, 
hogy őt hűséges ragaszkodásáról és tiszteletéről 
az újév alkalmából biztosítsa. A kölcsönösen el
hangzott beszédek ez alkalommal messze túlhalad
ták a szokásos újévi üdvözlések gondolatkörét s 
egyrészt valósággal a mérlegét állapították meg a 
lefolyt évnek, másrészt gondolatébresztő, magasan 
szárnyaló programot jelöltek meg az új esztendőnek.

Úgy Kaas Albert báró, mint Raffay püspök 
megállapították, hogy a lefolyt év egyházunk szem
pontjából felette meddő volt. Az államhoz és a 
többi felekezetekhez való viszonyunk nemhogy ja
vult volna, hanem rosszabbodott. Sőt magának az 
egyháznak az életében sem mutatkoztak az össze
fogásnak olyan erős és kívánatos kötelékei, ame
lyek pedig a valóban eredményes és nagyobb 
szabású alkotó munkának mellőzhetetlen előfelté
telei. A püspök fájdalmasan mutatott az állam 
részéről egyházunkat múlt év folyamán ért mellő
zés és közönyösség tüneteire, mindez azonban nem

fogja lankasztani erőnket, hogy igazainkért és egy
házi intézményeink céltudatos fejlesztéséért a har
cot továbbra is rendületlenül folytassuk. Sürgősen 
megvalósítandó alkotásoknak jelezte a lelkészképző 
szemináriumnak felállítását, a budapesti egyházi 
sajtó központosítását, elvi jelentőségű kérdésekben 
a budapesti egyházak presbitériumainak közös 
tanácskozásait, stb. A pesti gyülekezetek nőtagjai 
nevében Gregersen Lujza igen meleg és közvetlen 
szavakban üdvözölte a püspök urat, aki még so
káig szívélyesen elbeszélgetett a küldöttség tagjaival.

H ÍR E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1928. január 8-án :

H e l y
Óra

d é l e l ő t t
d é l u t é n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 báró Podmaniczky Pál
Deák-tér (magyar) n Ruttkay Miklián Gyula
Deák-tér (magyar) 6 Sólyom Jenő
Fasor (ifjúsági) 10 Rapos Viktor
Fasor 11 Martony Elek
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 9 Hudák János
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Gáncs Aladár
Üllői-út 24. 10 Kemény Lajos
Véci-út 61. 10 Rimór Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Tomcsányi László

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Január 15-én a Deák-téri templomban Ruttkay M. 

Gyula, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai 
templomban Majba Vilmos prédikál.

Esküvő a  püspök úr családjában. Zsúfo
lásig megtelt templomban, egyházi és társadalmi 
életünk előkelőségei jelenlétében, valósággal 
ünnepélyszerűen folyt le a püspök úr fiának: 
vitéz Raffay Bélának esküvője Orphanides Gitá- 
val. De a külső ünnepélyességnél maradandóbb 
hatást tettek azok a mindenkit mélyen megható, 
a családapa és a lelkipásztor szivéből fakadó
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szeretettel teljes szavak, melyeket a püspök úr 
intézett gyermekeihez. Ezeknek teljesedését szív
ből kérjük mi is. Az egyháztanács tagjai és a 
tisztviselők üdvözlő emlékiratot nyújtottak át a 
püspök úrnak, melynek ízléses kiállítása lapunk 
nyomdáját, a „Fébé“-nyomdát dicséri.

Eljegyzés. Búza Gábor, Búza János, főv. 
igazgató, fasori Luther-Szövetségünk választ
mányi tagjának fia, hegedűművész, a debre
ceni városi zeneiskola tanára eljegyezte Acker- 
mann Gittát Debrecenben.

Szőllőssy Gyöngyit, Szőllőssy István gyógy
szerész, fasori Luther-Szövetségünk választmá
nyi tagjának leányát eljegyezte nagysomkúti 
Buda László dr. Adja a szerető szívekre áldá
sát a szeretet örökkévaló Atyja !

Halálozás. Megszállt területről érkező 
gyászjelentés alapján adunk hírt arról, hogy 
Geduly Géza, „volt gyógyszertártulajdonos, a 
rimaszombati ev. egyház tanácsosa és kiérde- 
mült gondnok-pénztárnoka, a volt Gömörme- 
gye törvényhatósági bizottsági tagja és a volt 
Rimaszombat város képviselőtestületi tagja, a 
rimabányai ev. egyház volt felügyelője munká
ban és emberszeretetben eltöltött élete 67-ik 
évében elhunyt." Halálát a kiterjedt Geduly- 
és Missura-családok gyászolják, de halottja a 
felvidéki magyarságnak is. Emléke áldott marad 
sok szívben. Béke poraira!

A fasori templom családi hírei. Keresz
telés: Strassner Gyula, Jugovics Ibolya, Riesz- 
ner Aranka, Vinkler Miklós, Grosz Erzsébet, 
Litványi Katalin, László Erzsébet, Turkovich 
Ulla, Engel Berta, Góts Ottó, Fábián János, 
Adamát Béla, Lippert Éva, Schmelek Zsuzsánna. 
Esketés : Dr. Lichtig Miklós—Stollenwerk Zsófia, 
Székely Gyula—Németh Ilona, Varjú Zsigmond— 
Németh Rozália, Rettmann Kurt Pál—Bischop 
Irma, Dr. Vámoscher Endre—Csipkay Ida, Stein- 
hebel József—Prágda Mária, Dr. Bartholomaei- 
desz Béla—Krauss Jozefa, Szabados József— 
Paál Juliánná, Varga Imre—Halama Antónia, 
Videnszky Lipót—Mikiás Mária, Bobor György— 
Tobler Margit, Sütő István—Hochschild Stefánia, 
Tulok József—Mendl Margit. Temetés : Hanzély 
Endre 8 éves, Göttche Jakab 50 éves, özv. Ba-

Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, m  Szigety Nándor és Fia ■■ 
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.

logh Mihályné 84 éves, Reschnik Béla 20 éves. 
Sturm Károly 68 éves, özv. Péter Pálné 70 éves. 
Mráz Pálné 74 éves, Zechmeister Emil 58 éves, 
Gajdosik Hortenzia 10 éves, Ambró István 57 
éves, Németh Frigyes 9 hónapos, Samu Miklósné 
29 éves, Klein Konrád 52 éves, Prónay Janka 
52 éves .Adományok : Egyházfenntartásra: Krutz- 
ler Mária 5, Nyilas Vilma 5 pengőt; Ev. Családi 
Lapra: KordásAntalné 5, özv. Drechsler Nán- 
dorné 5 pengőt; Luther-Szövetség javára: Kor
dás Antalné 5 pengőt; szegényeknek: Haas 
Mihály 8, Moldván Miklós 10, N. N. 2, dr. 
Marék Jánosné 10, özv. Rozlozsnik Jánosné 
4 pengőt; szegények karácsonyára: Szabó Her- 
min 20, Kukucs Helén 10, Farkas Péterné 3, 
özv. Nagy Istvánná 20, Hoitsy Gidáné 10, Hu
szár János 10, Szekér nővérek 10, Simon Gyu- 
láné 5, Fábry Margit 5, özv. Pintér Béláné 5, 
Pintér Antal 5, N. N. 2, Kéri Gáborné 5, Galló 
Júlia 4, Csillag Erzsébet 2, Soltész Márton 5, 
özv. Nagy Istvánné 10, özv. Drechsler Nándorné 
5, Drechsler Karolin 3, Riedlewszky Ilze 3, özv. 
Rojkó Gáborné 4, Hadady Józsefné gyűjtése 17, 
Borics György 5, N. N. 2, Kasper István 10, 
KIösz Pál 10, Molnár Ida 5, Dr. Laurentzy 
Vilmos 5, Dr. Bartholomaeidesz Béla 5 pengőt; 
imádkozni tudó szegényeknek egy névtelen 120 
pengőt; Protestáns Arvaház javára: Rosta Sán
dor 3, Szantner Gusztávné 4, özv. Csaprovics 
Györgyné 10 pengőt; természetbeni adományt, 
illetve ruhaneműt ad tak : Farkas Andrásné két 
szegény gyermeket ruházott fel Ilonka leányuk 
emlékére, Szőllőssy Istvánné, Koncsok Sándor, 
Stühmer cég, Stirling Ferenc.

A Kőbányai Karácsonyfára a múlt szám
ban kimutatottakon kívül adakoztak: Kőbányai 
takarékpénztár 10 P, N. N. 2 P, N. N. 3 P, Mául 
gyár igazgatósága csokoládé, sütemény.

Az Angyalföldi Luther Szövetség januér 
8-án, vasárnap d. u. 5 órakor a VI. Váci-út 61. 
sz. iskolában szeretetvendégséget rendez. Tel
jes jövedelme a templomalapot gyarapítja. Min
den érdeklődőt szívesen látunk.

A tisztviselőtelepi imaházban rendezett 
K a r á c s o n y f a - ü n n e p r e  a következők ada
koztak : Dr. Schreiner Rezsőné 5, Jány Árpád 5, 
vitéz Jány 5, Dr. Batlay Ákosné 5, Petényi 
Keresztély 5, Markovics József 2, Mühlhofer 2, 
Dr. Lux Kálmánné 30. özv. Grünwaldné 10, 
Ghycy Miklósné 5, Dr. Varsányi Emil 30, Gallo 
Juliánná 3, Kéri Gyuláné 5, N. N. úrnő 8, 
Wawrinszky János 1, Aranyossyné 5, Stonner 
Ágostonná 5, Mühlhaus Gyuláné 10, Kénszki 
Béláné 2, Benyó Emil 5, Tomcsányi Kálmánné
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K n A y r  D L akk, festék
l \  /  i  I  E j ÍY  m inden célra 

KRAYER és TÁRSA, Budapest, Váci-út 34
Tel.: 905-70. Fiókok: Tel.: 905—71.
V.. Váci-út 6. IV.. Király Pél-u. 20. VII., Dob-u. 37.

5, Tomcsányi Pálné 10, özv. Lázár Pálné 4, 
Baros Béla 5, Bátor Istvánné 4, Dr. Szehern 
Rezső 5, Becker Ágoston 20, Fircsák Antalné 5, 
Földváry Magdolna 10, Ladács Kiss Istvánné 4, 
Lusstikné —‘50, Plavics Ferenc 1, Varga Kál
mán 1, Varga Károlyné 3, Varga K. Lajosné 
3'50, Misoves L.-né 5, Dr. Csendes Sándor 1, 
Szalay Ilona 4, Somló Arnold 8, Roth Anna 
—'20, Kemény Gabriella —'40, Báday Lajos 
—'25, Totes Lajos —'50, Horváthné 1, Bontáné 
5, Gutóné 10, 11 Névtelen 10'30, 1 Olvashatat
lan 10, 11 Névtelen 4'70 pengőt. Pénzben 
összesen 289'35 pengőt. Természetbeni adomá
nyokat adtak: Dr. Balogh Jenőné, Okolicsányi 
Gyuláné, Dr. Varsányi Emil, Varga K. Lajosné, 
Cserjék Jánosné, Kleckner Sándorné.

A leánykollégium Schubert estje. Feltét
lenül értékes és hangulatos előadásban volt 
részünk dec. 20-án és 21-én. Leánykollégiumunk 
rendezte a közelgő Schubert-centennárium al
kalmával. Aki sohase hallott Schubertról, ez 
esték egyikén egészen megismerhette és meg 
is szerethette a szép dalok e rokonszenves 
mesterét. Dr. Bőhm Dezső igazgató bevezető 
szavaiban jól mutató képet festett róla, majd 
a négyszólamú énekkar énekelte el Schubert 
23. zsoltárját. Ezután Kirchknopf Sári szépen 
elszavalta Dr. Szigethy Lajosnak ez alkalomra 
a dalköltőröl irt kedves versét, Kovácsevics 
Márta pedig Schubert Rondo-ját adta elő zon
gorán. Az est java a Három a kislány c. dal
játék részleteinek bemutatása volt. A részletek 
úgy voltak összeállítva, hogy hiányosság egyál
talában nem mutatkozott, a növendékek pedig 
olyan kedvvel és sikerrel szerepeltek, hogy a 
nézők szemén mindég ott ült, hol a mosoly 
hol meg a könny. A többiek kicsinyítése nél- 
ki kell emelni Zöldy Elza, Bobor Margit, Her- 
ramhof Amália, Bartóffy Erzsébet és Rapaics 
Kató játékát, valamint Erőss Klári zongora- 
kíséretét is. Jól oldotta meg feladatát. Köszö
net illeti meg a rendezőket ezért a szép esté
ért, mely a főgimnáziumban elhelyezendő Bőhm 
Károly emléktábla céljára az előbb tartott 
ünnepély bevételével együtt.500 pengőt juttatott.

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretsch- 
mann Nővérek. Bonbon és teasüte- 
ménykülönlegességek. Budapest, IV. kér., 
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)

Szépen bútorozott udvari szoba kiadó. Telefon : J. 
314—81.

Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb, 
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Híttestvéreink szives támogatósát kéri özvegy 
Péceli Lajosné Budapest, VI.. Nagymező-utca 66.

Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szve- 
tenay-utca 8. III. 16.

Elfoglalt anyák figyelmébe ! Német jótszódélelőttök 
6 éven aluli gyermekek részére. Délelőtt 9—1-ig: kéz
ügyesség gyakorlása, torna, játszva német tanulás, séta 
Leggondosabb felügyelet. Jelentkezni lehet délelőtt. Aradi- 
utca 62. 111. 1. sz. alatt. Hittestvéreknek kedvezmény.

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.

Gyorsan és jutányosán tanítok minden táncol la
kásomon. Telefon József: 303—86.
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„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest. Vli, Damjanieh-utca 28b. — Felelős: Fekete Géze.
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