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A régi ösvények.
Jeremiás VI. 16.
lljatok a utakra és nézze
tek szét és kérdezősköd
jetek a régi ösvények fe
lől, melyik a jó út és azon
járjatok, hogy nyugodal
mat találjatok a ti lelketekben, — ezek a szavak
a műit és jövő kereszt
árán álló embereknek szól, akiknek lelke ilyen
kor tele van kérdezősködésekkel: merre men
jünk, merre indúljunk, hogy el ne tévesszük
életünk?
A huszadik század második évtizede:
az 1910-es esztendők óriási megrázkódtatáso
kat. szenvedéseket és tanúlságokat hoztak az
emberiségnek. Az embertelenségek, jogtalansá
gok, gyűlölködések és pusztítások egy olyan
régi ösvényt is újból felfedeztek, melyen elő
deink több dicsőséggel, több boldogsággal és
nyugodalommal jártak. A nemzeti és faji traditiók és eszmények életén és tiszteletén alapuló
családi és egyéni élet volt ez. Hazaszeretetben
határtalan és áldozatkész, Istennek tiszteletében
alázatos és hűséges, családi életében tisztessé
ges és önérzetes, egyéni viselkedésében becsü
letes és megbízható, — jószívű, mint egy gyer
mek, dolgos, mint egy kenyérkereső apa, meg
fontolt, mint tapasztalatokban öregedett bölcs,
— ilyen volt a mi életünk. Mind e hűség, jó
ság, becsület, istenfélelem és hazaszeretet egy

szerre értéktelen, kigúnyolt és alábecsült lett s
ennek az egyszerű és békés világnak az osz
lopai ropogva és recsegve összedőltek s maguk
aló temették egyesek,- családok és nemzetek
drága eszményeit, örökségeit és reményeit . . .
Kérdezősködjetek a régi ösvények felől,
melyik a jó út és azon járjatok, mondja a pró
féta és bizony minden szenvedés és nyomorú
ság tanulsága az, hogy a büszke és önérzetes
nemzeti érzés, az öntudatos és mégis alázatos
istenfélelem, a tisztességes és erkölcsös családi
élet az a jó út, melyen járni kell dicsőséges
népeknek, hogy azok maradhassanak, megalá
zott népeknek, hogy dicsőségesek lehessenek.
A régi ösvényen járó lelkekre van szük
sége ennek a nyugtalan, sok tekintetben meg
rendült hitű és megzavart gondolkozású világ
nak. A régi ösvényen járó lelkekre van szük
sége megkisebbített és megszegényített édes
hazánknak: komoly, önzetlen, önfeláldozó,
munkás hazaszeretet ösvényein példátmutató
lelkekre. A régi ösvényen járó lelkekre van
szüksége az Istenországa földi egyházainak is :
olyanokra, akik csakugyan kézen fogják hitve
süket, gyermekeiket, mikor templomba indúl
nak s evangéliumi tiszta, egyszerű és becsüle
tes életet akarnak megőrizni családi otthonuk
ban. Kérdezősködjetek e régi ösvények felől
és járjatok azon az újévben I
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Egymás m ellett az egyházért.
(D. Raffay Sándor püspök újévi üdvözlése.)

Január elsején délben a bányai evang. egy
házkerület vezéremberei, intézményei, a budapesti
egyházmegye teljes tisztikara, a pesti magyar egy
ház presbitériuma, a Deák-téri közös egyházak, a
bányakerületi Luther-Szövetség, a Protestáns nők
Országos Szövetsége és a Thábita nőegylet kép
viselői együttesen jelentek meg Dr. Raffay Sándor
bányakerületi püspök előtt, hogy az újév alkalmá
ból üdvözöljék. A Deák-téri leánykollégium dísz
termében gyűltek össze egyházi életünk ez előkelő
ségei és ide hívták meg a püspök urat. Elsőnek
a bányai egyházkerület világi főjegyzője: Dr. Scholtz
Oszkár a kerület és alkotó részei nevében mondott
igen meleghangú, a szokott üdvözlésektől elütő,
a kerület nagy püspöke iránt őszintén érzett igaz
tiszteletet és szeretetet kifejező beszédet, melyben
hangsúlyozta, hogy nemcsak üdvözölni akarják a
vezért, hanem tőle az újév munkáihoz irányítást,
erőt és biztatást akarnak nyerni. A Luther-Szövet
ségek nevében dr. Konkoly Elemér, a Szövetség
országos ügyésze mondott üdvözlő beszédet, mely
ben a Luther-Szövetségnek, mint egyháztársadalmi
intézménynek a hivatásáról szólott és rámutatott
a legutóbbi nagysikerű konferenciára, melyet a Szö
vetség az elmúlt őszön rendezett. A nőegyletek
nevében Láng Gizella elnöknő mondott bensőséges
üdvözlő szavakat, majd a püspök úr az üdvözlé
sekre együttesen válaszolt.
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Kölcsön.
Némely embernek egészen mindegy, hogy
az a pénz, ami a zsebében van az övé-e, Vagy
kölcsön kapta. Kiadja és esetleg olyan dolgokra
adja ki. amire a saját pénzét sajnálná. Sokan
nem tudják, hogy a kölcsön-pénzért nagyobb
felelősséggel tartozunk. De épen ez a felelős
ségérzés hiányzik az emberekből, nemcsak a
pénz kiadásnál, hanem mindenben. Tulajdon
képen semmi sem a mienk, hanem csak ránk
van bízva és mi felelünk azért, hogy helyesen
használjuk-e.
Ma, amikor egy év mögöttünk van, önkén
telenül is a tovaszáiló időkre kell gondolnunk,
az évekre, amelyek mögöttünk vannak. De
vájjon van-e még előttünk is idő? Nem tudhat
juk. Lehet, hogy ez lesz az utolsó évünk.
Egy péküzletbe belépett egy öreg anyóka,
zsemlyét vett és közben megjegyezte, hogy ma
van a nyolcvanéves születésnapja. „Akkor
anyókám" — mondta valaki — „lehet, hogy
nemsokára magánál is bekopogtat Isten."
— „Igen" — felelte a nénike — „ezeket
a napokat mór csak kölcsön kaptam Istentől."
Ez helyes beszéd. Aki így gondolkozik
élete napjairól és éveiről, az bizonyosan helye
sen használja is fel.
És most próbáljuk meg, te is én is visz-
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•TV Válaszában fájdalommal emlékezett meg arról,
hogy akit az egyházkerület a múlt esztendő kez
detén a világi felügyelői székben, mint evang.
egyházunk egyik legbecsültebb egyéniségét tisztel
hetett: a tapasztalatokban, bölcseségben és egyházszeretetben gazdag lelkű dr. Zsigmondy Jenőt, az
elmúlt év elvitte közülünk. Az újévben legelső
kívánsága, mondotta a püspök, egyházkerületével
szemben az, hogy az a lelkűiét, mely Zsigmondy
Jenőt éltette, maradjon meg és gyümölcsözzön a
kerület életében. Annál fájdalmasabb tehát az,
hogy az ő örökének a betöltése körül más lélek
is mozog és hogy meg kell állapítani, hogy az
egyházi életben még nem is volt példa hasonló
elfogúlt és személyes agitációra. Viszont az elmúlt
év történetében jól eső a Luther-Szövetség konfe
renciájának sikerére visszatekinteni.
Ezután a közigazgatási és társadalmi szerve
zetek egymáshoz való viszonyáról fejtette ki gon
dolatait a püspök úr. Az egyház isteni intézmény,
de emberek valósítják meg emberek között. Nem
választható el tehát az egyház sem az állam, sem
a társadalom életétől, az egyház munkáját nem
végezheti el sem az állam, sem a társadalom.
Nem is lehet és nem is szabad tehát az állam
és az egyház szétválasztásáról beszélni, akárhány
törvény rendelné el, az életben ez mindig keresz
tül vihetetlen marad. Az egyház felkarolása első
rendű állami érdek, természetes és jogos kívánság
azonban az, hogy az egyházak közül egyik sem
favorizáltassék, hanem egyenlőség és kölcsönösség
szaadni a kölcsönt, illetőleg beszámolni az
1928.-ik évről. Az ilyen év olyan, mint egy
egy kosár, amelyet január 1-én üresen veszünk
a kezünkbe és december 31-én megtélye adunk
vissza. Mit tettünk a kosarunkba? Öntsük ki
és vegyük jól szemügyre. Nem akarod? Miért?
Nem akarod, hogy tudják mit csináltál és mit
nem csináltál abból, amit kellett volna, mit
mondtál és mit hallgatói el, mit gondoltál és
mit felejtettél el. Kü'önös khaosz! Sohasem
gondoltál arra, hogy Isten mindent tud és előtte
fel van tárva az életed, akármennyire el akarod
is fedni a kosár száját?! Nem gondoltál soha
sem arra, hogy az Úr tudja legtitkosabb gon
dolatodat is és te az Úrnak felelősséggel tartozol
akár akarod akár nem ?! Ez teszt épen olyan
nagyon komollyá az életet és erre nem gondol
hattunk eleget. Minden életbölcseség summája :
úgy élni, hogy majd egykor számot adhassunk.
Ha eddig nem godoltál erre, kezdd el most,
Elég késő van ahhoz, hogy most kezdd el, de
nincs túlságosan késő szakítani a régivel és
újat kezdeni. Nemcsak az 1928-ban történtekkel
szakíts, hanem vedd szemügyre egész életedet
és gondold meg, hogy megállhatsz-e az Úr
előtt?! Előre megmondhatom, hogy nem. De
azért ne csüggedj! Éppen az ilyen szomorú
megállapítás lehet áldásunkra, mert odakényszerít minket Ahhoz, Akinél kegyelem és bo
csánat van. önála van erő az új kezdéshez is.
(Fénysugárból)
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mértéke gyakoroltassák közöttük. Az államnak sa-j
ját jól felfogott érdeke is azt követeli, hogy első-c
rendű kötelességének tekintse az egyházak közötti
jó viszony fenntartását és ápolását. Ma bizony úgy
élnek az egyházak egymás mellett, mint a rossz
testvérek, nemhogy segítenék egymást feladataik
ban, hanem egymás ellen törnek. Helytelen, hogy
közigazgatási szervek folytatják az egyházi életben
a különböző egyházak közötti polémiákat. A közigazgatási szerveknek csak a jogok megőrzése a
feladata. A végiem és a harc az egyháztársadalmi
szervek kötelessége. Az egyháztársadalmi szerve
zetekben kell legelsősorban életerősen realizálni az
evangéliumot, másrészt küzdeni annak terjesztéséért
és vállalni annak védelmezését.
A Luther-Szövetségeknek tehát az evangéliumi
öntudat erősítése és jogainak védelmezése az állami
és társadalmi élet megnyilvánulásában elsőrendű
és majdnem kizárólagos feladata. így azután az
egyházi közigazgatás és az egyháztársadalmi egye
sülések között ugyanolyan természetű viszony fog
létrejönni, mint a helyesen felfogott viszony az
egyház és az állam között. Az újév nagy feladatát
látja tehát abban, hogy a munkaterv és a munkamegosztás szempontjából az egyházkerület közigaz
gatási és egyháztársadalmi szervei egymás mellett,
de egy irányban buzgólkodjanak.
Végül a püspök úr nagy figyelemmel hall
gatott és helyeslésekkel többször félbeszakított
beszédjét a jóleső üdvözlések megköszönésével és
őszinte viszonzásával fejezte be.
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[elősegítse az igazságnak és a szeretetnek az
ügyét és a jó munkákban való együttműködést.
Megállapította ez a konferencia azt is, hogy
az egyesült imádság a leghatalmasabb harcos
erő az egyesült törekvésben és ezért kezde
ményezték az egyetemes imahetet. Kifejezést
nyert a misszió munkája iránti rokonszenv és
a missziói mezőkön való egység szüksége.
Megállapították, hogy az evangéliumi igazság
nak a szeretet szellemében való megőrzése
lényeges vonása kell, hogy legyen egy ilyen
világszövetségnek. Megkapó illusztráció volt a
Krisztus teste valamennyi tagjának egységére
nézve az a további egyhangú megállapodás,
hogy az Evangéliumi Allianc arra fog törekedni,
hogy segítségére legyen az üldözött keresz
tyéneknek minden országban és előmozdítsa
a vallásszabadságot világszerte.
Amit itt elmondottunk, azok a brit szer
vezet s egyszersmind a világszervezet főtitká
rának, Gooch Henrik Mártonnak a szavai.
Világosan kitűnik ebből a következő: 1. A
mozgalomnak nem célja a különböző protes
táns egyházak egyesítése. (Erre a „Faith and
Order“ mozgalom törekszik.) Meghagyja az
•egyházakat a maguk eredeti mivoltában. Csak
arra törekszik, hogy közöttük testvéries viszony
és közös feladatokra fegyverbaráti összefogás
létesüljön. Célja a mozgalomnak a vallássza
badság védelme s a vallási üldözések meg
szüntetése, mely tekintetben a mozgalom több
mint 80 éves fennállása alatt a legkülönbözőbb
7t»
országokban nagyon sokat tettA
Felhívás
Mi az az egyetemes imahét?
[ a m agyar protestan tizm u zh oz az a llia n cAz Evangéliumi Világ-Allianc hozta be
!,_ Im abét m egtartására.
azt a most már az egész világon elterjedt
A következőkben közvetítjük a magyar szokást,
hogy a protestáns keresztyének az év
protestantizmushoz azt a felhívást, melyet az első teljes hetében (vagyis abban az első hét
egyetemes imahét megtartására az Evangéliumi ben, mely teljes egészében az új esztendőbe
Világ-Allianc minden évben intéz a világ pro esik)
összejönnek és az egész
testantizmusához s melyet ebben az évben világonnapról-nap.a
egységesen,
tárgyakról el
először írtak alá a magyar protestantizmus mélkedve, együttesen ugyanazon
imádkoznak.
egyete
részéről azok, akiket erre, mint az allianc ügy mes imahét programmja évről-évreAzrengeteg
magyar barátait, a világközpont név szerint nyelven és nyelvjárásban megjelenik s nincsen
felszólított.
a földnek olyan országa, ahol meg ne tartanák.
Mi az Evang. Világ-Allianc lényege és célja? Főleg a pogánymissziói országokban valóságos
A mozgalom 1846-ban Londonban szüle ünnepe a keresztyén egységnek és az imád
tet rr.eg egy nagy konferencián, melyen sok-sok ságban való közösségnek. A kínainyelvű progországból összesen 800 kiküldött vett részt, kik rammot tízezerszámra terjesztik valamennyi
az imádság és testvéri szeretet légkörében
elhatározta.-; az Evangéliumi Allianc megalakí
tását. A konferencia hitvallást tett bizonyos
dolgok mellett. Krisztus egyháza egy, tehát a
konferencia célja nem lehet ennek az egység
nek megteremtése, csak a meglátása és a
kinyilvánítása. Sajnálattal állapította meg a
keresztyénség megosztott voltát, de vallást tett
a keresztyén egyházakhoz, mint emberi szer
vezetekhez való hűségéről és megalkotta azt a
világmozgalmat, amelynek hivatása, hogy mint
világot átfogó szervezet, kifejezést adjon annak
az igazi egységnek, mely ott van a keresztyé
nek minden különbözősége mögött és hogy
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tartományban. Japánban a Japán Keresztyén
Iratterjesztő Társulat képviseli és terjeszti a
mozgalmat. Az északamerikai Egyesült-Álla
mokban körülbelül 20 millió keresztyén jön
össze minden év kezdetén s az Egyházak
Szövetséges Tanácsa nyomatja és teijeszti az
egyetemes programmot. Az imahét hatása alatt
a világ .minden új esztendő első teljes hetében
„aranylánccal összekötve borul Isten lábához."
A fasori lelkészi hivatal 1028
évi statisztikája.
Kereszteltünk 84 fiú es 80 leánygyerme
ket, 9 felnőtt férfit és 4 nőt, összesen 177-et,
múlt évben 132-őt, ezek közül törvénytelen volt
25 gyermek.
Eskettünk 108 párt, ebből tiszta ev. há
zasság 15, ev. és ref. házaspár 15, ev. és gör.
keleti 4, ev. és r. k. 72, r. k. és r. k. 2. A vegyes
házasságok közül 38 pár kötött a születendő
gyermekek vallására nézve egyházunk javára
megegyezést.
Temettünk 84 fit és 85 nőt, összesen 169
hittestvérünket. Legrövidebb időt kapott e földi
életre Hutter Mária, aki 2 napot és legtöbb
évet kapott az élet és halál Urától Knyaskó
György, aki 90 évet élt.
Kitértek egyházunkból 14-en, mégpedig
a róm. kath. vallásra 12-en, izraelitának 2.
Betértek egyházunkba 30-an, 12 férfi és
18 nő. A róm. egyházból 14-en, az izr. vallás
ról 13. g. kel. vallásról 2, a g. kath. vallásról 1.
Konfirmáltunk 121 növendéket, közöttük
3 felnőttet.
Úrvacsorát vettek 3,788-an.
A fasori templomban különböző célokra
az egész év folyamán offertóriumokban 2,152
pengő, különböző adományok címén pedig
3,005 pengő gyűlt be. A minden vasárnapi
szegénypersely és önkéntes adakozók lehetővé
tették, hogy állandó szegényeink között 2820
pengőt osszunk szét az egész év folyamán. A
lelkészköri nőegylet és a szövetség jótékony
kodó munkájával együtt a szegények támoga
tására fordított összeg ebben az évben túlha
ladta a 4.000 pengőt. Az év lezárásakor e
helyen köszönetét mondunk minden jótékony
szívnek, ki mások segítésére pénzzel vagy
munkával áldozatot hozott.
Drd. FÁBIÁN JÁNOS
Mag1
j á r ország1legnagyobb
Betegszállító Állomása
M. kir. államvasutak, hajózási vállalatok és a Ferenc
József keresk. pénztár egyezményes betegszállítója

BUDAPEST, IX., MÁRTON-UTCZA 40
(Uj klinikákkal szemben)
Betegszállítási díjak : Budapesten 8—10 pengőig
Vidékre, külföldre 64—72 fillérig kilométerenként.

Állandó szolgálat é jje l-n a p p a l!
T e le fo n : J ó zsef 1 3 9 — 8 5 .
Betegek szállítása kényelmes ággyal felszerelt mo
dern autókkal. Evang. hittestvérek pártfogását kéri.
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HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. január 6-án :
Hely

Ór a
délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-iér (német)
fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar)
íi
Wolf Lajos
Deák-tér (magyar)
6
v. Kendeh-Kirchknopf G.
Fasor (ifjúsági)
10
dr. Szuchovszky Lajos
Fasor
11
Gaudy László
Fasor
4
Késmárszky Lajos
Fasor (német)
5
Broschko G. A
Kőbánya
9
Pap Ferenc
Simor-utca 35.
11
Majba Vilmos
Rékóczi-út 57.
10
Morhács Márton
Gyarmat-utca 14
fél 11 Lsmnek Vilmos
Üllői-út 24.
Algőver Andor
10
Véci-út 61.
10
Rapos Viktor
Abonyi-u. 21.
11
v. Horkay Béla
Bécsi kapu-tér
11
Ruzsicska László
Zichy-utca 7.
11
Mohr Henrik
Lenke-út 56.
11
Tomcsányi László
Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédiká1.
. Január 13-án a Deák-téri templomban Sikter And
rás, a fasori templomban Kemény Lajos, a Simor-utca
templomban Dendely Károly prédikál.

A karácsonyi, ó-évi és újévi istentiszte
letek minden templomban és istentiszteleti helyen
áhítatosan, ünnepélyesen és méltóságteljesen foly
tak le. Szinte lehetetlennek látszott az, hogy a
múlt évi ünnepléseknél is nagyobb számban
jelenjenek meg híveink templomainkban, mégis
így történt. A párhuzamos és kettős istentisztelete
ken is teljesen megteltek a templomok. Az isten
tiszteletek áhítatát mindenütt énekkarok emelték.
A Deák-téri templomban a Lutheránia, a fasori
templomban a fasori énekkar adtak elő ünnepi
chorálokat.
Az allianc im ahét programmja mindenfelé
élénk visszhangot keltett. A budapesti protestáns
egyházak január 7-én, délután 5 órakor tartanak
egy közös imaórát, a Sütő-utcai polgári iskola dísz
termében. Ez alkalommal dr. Bernát István tart
elnöki megnyitót, dr. Raffay Sándor bányaker.
püspök bibliamagyarázatot, amelyet közös imád
kozás követ. Az imahét esti óráiban az egyházak
külön-külön tartják meg az összejövetelüket.
Felavatták a K eresztyén Diákszövetség
új otthonát. A Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség a IX. Üllői-út 19. sz. ház II. eme
letén, hét nagy helyiségből álló új otthont rende
zett be. Ebből az alkalomból nagyszámú előkelő
közönség volt jelen. Dr. Victor János theológ ai
tanár, a szövetség elnöke imádkozott és köszön
tötte a vendégeket, majd dr. Raffay Sándor püs
pök a többi között ezeket mondotta:
Bibliai kötelezettséget jöttem teljesíteni: Örül
jünk az örülőkkel. Mi evangélikusok és reformá
tusok ugyanis eleget sírtunk, — szenvedtünk, an
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nál nagyobb a boldogságunk, hogy sziveink közös
örömben összedobbanhatnak. Úgy érzem, mintha
karácsonyi fény simogatná a lelkemet. Új örömök
karácsonyfája gyulladt ki lelkűnkben és az evan
gélikusok részt kérnek ebből a felemelő érzésből.
Az Egyetemes Lelkészegyesület (Mele)
pénztárának jelentése az 1928. évről. Blatniczky
Pál Mele pénztáros, aki betegsége miatt akadályozva
volt a pénztárosi jelentésnek a Mele közgyűlése
elé terjesztésében, a következőkben számol be a
Mele pénztáráról: bevétel 1182.43 P, 1123.56 P,
készlet 58.87 P. Vagyon: Pénztári készlet 58.87 P,
Thébusz-alap 332.94 P, Hangya-betét 958.44 P,
kötelezvények 200 P; összesen 1550 25 P. Vagyonszaporodás: 615.29 P. A pénztáros kéri a tago
kat, hogy hátralékaikat és tagdíjaikat címére (Czinkota) küldjék.
Edvi Illés Gereely emléktáblájának felava
tása. Az újmalomsoki egyházközség a gályarab
ságra hurcolt és az úton, Nápoly közelében
mártírhalált halt lelkészének, Edvi Illés Gergelynek
a dunántúli egyházkerület támogatásával díszes
emléktáblát készíttetett. Az emléktáblát dec. 16-án
avatta fel Németh Károly esperes. Edvi Illés Ger
gely a mérgesi gyülekezetnek is lelkésze volt.
Lelkészválasztás. A kiskőrösi gyülekezet
Hulvej István nyíregyházi segédlelkészt lelkészévé
választotta.
A fasori ev. énekkar, mely legutóbb a
karácsony ünnepnapi istentiszteleten szerepelt a
templomban, belépésre hívja énekkedvelö egyház
tagjainkat. Az énekkar vezetője Oppel Imre gimn.
tanár. Énekórák a fasori gimnáziumban minden
hét szerdáján este 7—8. Minden hónapban egy
családias vacsora. E hónapban január 9-én a
a „Kéményseprő1* különtermében. Vendégeket
szívesen látnak az énekkar tagjai.
Adományok a fasori templomban sze
gények karácsonyára: Schmitt Rezső 15, N.
N. 5, Soltész Márton 5, Dr. Mrva Györgyné 2,
Barabás Sándorné 5, Crome Mária 10, Randel
Erzsébet 3, Svechla Antónia 5, szegényeknek :
Zeller Ferencné 20, Nagy Istvánné 10, Lenzner
Erzsébet 5, Farkas Lajosné 10, Szakáll Mihályné 3,
Lingel Klára 20, Vámossy Vilma 5, Dr. Löwe
Károly 20, Breznay Béláné 2, Gabnay Pálné 5,
Lutherszövelségnek Palkovics Sámuel 2 P-t
adományozott.
A Deák-téri Luther Szövetség Gyámolitó Szakosztálya által rendezett karácsonyi
vásár, dacára a mai nehéz viszonyoknak jól
sikerült. A végleges eredményről még nem szá
molhatunk be, mert mindig érkeznek elkésett
befizetések. Nagyon kérjük kedves hittestvérein
ket, akik még el akarják küldeni háziasszonyi
vagy pártfogói dijukat, úgy azt e hó 10-ig jut
tassák el a Deák-téri lelkészi hivatalba, jelezve,
hogy az a karácsonyi-vásár céljaira szolgál. —
Hálás köszönetét mondunk ezúton is minden
hittestvérünknek, akik meghallgalva kérésünket,
anyagilag vagy természetben hozzájárulták a
vásár sikeréhez. — Elnézést kérünk azoktól,
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kiknek neve tévedésből nem került a meghivó
névsorába. Hogy ez a jövőben elő ne fordul
hasson, kérünk mindenkit, ha válaszos-Iapot
kap, szíveskedjék azt kitöltve mielőbb rendel
tetési helyére eljuttatni. A névsorból kimarad
tak nevét itt közöljük: Antal Dánielné, Bacsinszky Lászlóné, Becht Albertné, Dr. Hittrich
Ödönné, Dr. Hittrich Ödön. özv. Dr. Perémy
Dezsőné, Pethő György, Schindler Alajosné,
Szluika Ella, Vidovszky Kálmán.
A kőbányai karácsonyfa ünnepélyre ado
mányoztak : (III. kimutatás.) Kleckner Lászlóné
4 P. Természetbe'ni adományokat adtak: Dreher-Maul gyár, Szenes Sándor és neje, Róth
Albert, Kerekes Mátyásné, özv. Ruttkay Béláné
Kiss Lajosné. A kőbányai karácsonyfa ünnep
alkalmával 150 iskolásgyermek kapott csoma
got. 18 család kapott zsírcsomagot. Azonkívül
a rászorultak pénzsegélyt. A tisztviselőtelepi
karácsonyfa-ünnep alkalmával 130 iskolásgyer
mek kapott csomagot. Többen ruhaneműket és
pénzsegélyt.
Tisztviselőtelepi karácsonyfa-ünnepélyre
adományoztak: (II. kimutatás.) Tomcsányi Vil
mos Pálné 10, dr. Boros Pálné 5, dr. Tomcsányi
Kálmánná 10, N. N. 1, N. N. 2, Varga Károlyné
3, Báhr Istvánné 5, dr. Markos Mihályné 2.
dr. Filo Jánosné 10 P. Természetbeni adomá
nyokat adtak: Okolicsányi Gyuláné, dr. Tom
csányi Kálmánná, Varga Károlyné, Markos
Mihálvné, Báhr Istvánné, dr. Balog Jenőné,
Kéri Gábor é, Reisz Vilmosné.
Az Angyalföldi Luther Szövetség folyó
hó 6-án vasárnap, d. u. 5 órakor a VI., Váci-út 61.
számú iskola tornatermében szeretet-vendégséget
tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel hív. —
A karácsonyi-vásárra természetbeni adományokat
adtak: Bartos Károlyné, Bikfalvi Miklósné, Ferenczi
Jánosné, Frigyesy Jenőné, Gécs Vilmos, Kazár
Giziké, Kollár Lőrincné, Mészáros Józsefné. Mol
nár Ilona, Molnár Irma, Ölschláger Ilona, Perlaky
István, Rimár Irmus, Rimár Ibolya, Tihanyi Gizella,
Urbán Arnoldné, Végh Emmi, Vidor Lászlóné,
Vratarics Károlyné, Zenovics Karolin. — A kará
csonyfa-ünnepélyhez természetbeni adományokkal
hozzájárultak: Bikfalvy Miklósné, Bartos Károlyné,
Özv. Czaun Györgyné, Erdős N.-né, Friedrich
Jakabné, Kazár Gizella, Kocsis Lajosné, Prenker
Sándorné Rilke Istvánné, Sárközy István, Seifert
Józsefné, Özv. Trenka Tamásné, Tomasin N., Várady
Gyuláné, Végh Emmi, Özv. Vidor Lászlóné, Vermes
János, Zenovics Karolin.
A zuglói ev. gyermekek karácsonyára ado
mányokat adott: A zuglói ev. nőegylet gyűj
tése 50, Farkas István 2170. Salgó Éva 16‘80,
Valyi Lajos 11'50, Máday László 10, Líedemann
Dénes 8 Szabó Andor 7 20, Irsa Ilona 7, Relovszky György 6, Rössler Ilona 6, Sztascsik
Ilona 5'50, Groff Emil 5. Rehák Sándor 5'40,
Nagy Ákos 5, Moravecz József 5, Király Ilona 5,
Pastellák Irén 478, Németh Laci 4’66, Bendes
Edith 4‘50, Sáránszky István 4 80, Csizmadia
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Sárika 4, Drahos Magda 4, Obermayer Tibor 4,
Agárdy Gizella 4, Niha Károly 4. Prúnyi Olga 4,
Heisler Bálint 4, Visegrády Ella 3'60, Kéri Er
zsébet 3’50, Ferenczy Zoltán 3 50, Krizsán
László gyűjtése 3 54. Pfeiffer Sándor 3'40,
Skorka Mária 3’48, Kuhán Sándor 3'30, Müller
Konrád 3'30, Raub Cornélia 320, Primusz Ist
ván 3’14, Krumpholz Dénes 3’12, Jakab István
3 10, Hiszi Adél 3’10, Ferenczy Erzsi 3, Szita
Andor 3, Sztaniszlau Aranka 3, Schőnfeld Já
nos 3, Tücherer Edit 3, Horváth Éva 3, Bárok
István 270, Kozicz Tibor 2 70, Windt László
2 70, Lénárt László 270, Sárközy Margit 2‘66,
Benedikti Margit 2'60, Birtder Róza 3, Túrán
Irma 2'54, Krumecz János 2‘58, Nemes Pál 2 60,
Koreny Dénes 2'50, Piroska Mária 2 50, Raulé
Rózsi 2'50. Szalai Károly 2‘40, Láng Lajos 2'40,
Gabnay Ferenc 2'38 P.
(Folytatjuk).
A Deák-téri templom családi hírei. Ke
resztelés : Kajós Erzsébet, Uncs Róbert. Szedlacskó Lili Eleonóra. Zádor Lívia Márta, Sajben
Mária, Konkoly Elemér Jenő Gusztáv, Reschner
Károly Dezső, Koch István. Báli Károly, Kesselbauer Johanna. Károlyi Ilona, Bierbaum László,
Sutus Attila Árpád. E^ketés: Vágó József—
Kerekes Ilona, Dr. Hacker János—Zóbei Márta,
Zelenka Pál—Borka Mária, Feyér Gyula—Ko
vács Erzsébet, Jancsó Gyula—-Dúzs Juliánná,
Dr. Török Sándor—Bauer Terézia, Balassa Ist
ván—Czank Juliánná, beütni dr. Bojtha András—
beniczei és micsinyei Beniczky Anna. Temetés:
Baraxa Károly 46 ''v. Lehóczky János 72 év,
Dezsény Horváth Gyula 76 év. Magyar Margit
17 év, Domonkos József 40 év, Zatykó István
!8 év, Vozárik Dámelné 75 év. Révész Sán
dor 51 év, Kubinvi Olga 52 év, Knodel Kata
lin 11 hó, Ferter János 49 év. — Adom ányok:
Szegények karácsonyára: Klein’ Sámuel 5,
Vágó József 10, Foltik János 20, Pataky Antalné 10, dr. H. E. 26, N. N. 1, Lenzner Gizella
5, özv. Máthiá=z Józsefné 5, N. N. 10, Hecht
Miklós és neje 10, Vécsey Juliánná 20, özv.
Pczsgav Tivadarné 10, Kiss Károlyné 5, N. N.
5, N. N. 10, Dr. R. R. 25, Nikházy Vilma 4 P.
— Protestáns árvaháznak: Bodnár Győző hősi
halált halt fia emlékére 5, Hecht Miklós és neie
10 P. — Árvák tám ogatására: Roháts Lenke 5,
Komjáthy Ilonka 10 P. — Szabad rendelke
zésre: N. N. 50, N. N. 20, Kiltz Jakab és Emich
testvérek 100, Ni N. 20 P.
Ki fogadna magához egy szegény 13 éves jószívű
evangélikus Ie=nyt, aki gyermekek körül, házi vagy ipari
munkában segédkezne. Édesanyja cím e: özv. Sóvári
Andrásné Peslszentlőrinc Lenke-u'ca 20. sz.
H ázaspár vagy ápolásra szoruló úrinő háztar'ásénak teljes gondozására ajánlkozik egy szegény idősebb
evangélikus asszony, cím e: özv. Sóvári Andrásné Pestszentlőrinc Lenke-ulca 20. sz.
A vadászati időszak alatt nyúlbőröket és egyébb
szőrmeárút a legmagasabb napi áron váll be Hecht Mik
lós bizománycá szőrmeárú beváltó telep Károly-körút 17
a kapuval szénben. Nagyobb tételnél vagy több darab
nál teli fon hívásra megbizoltamat kiküldőm, Iroda : Rákóczy-úl 14. Telefon : józsef: 414-88.
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