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K á rb a ne vesszen...
János II. levele 1 :8 —9.
ikor gyermekeink a konfir kárba közöttetek az édesanyai szívnek sok-sok
máció e napjaiban az első példája, mely szeretetet, jóságot, gyöngédséget
úrvacsorához járulnak s munkált lelketekben. Ne vesszen kárba az
azután elindulnak az ifjú édesapai szívnek komoly munkája, mely hűsé
ság útjain életük olyan gei, kitartást, kötelesség teljesítést, munkaszere
cselekedetei felé, melyekért tetét és becsületességet akar éltetekben. Ne
most már felelősséget is vesszen kárba köztelek senkinek a példája,
kell viselniök. a szülői aki hazaszeretetre, önfeláldozásra, honpolgári
szivek aggódva és mégis bizakodva könyörög kötelességekre tanít. Ne vesszen kárba egyetlen
nek érettük a mennyei Atyához, akihez eddig szívben sem az a munka, melyet evangéliumi
is már annyiszor könyörögtek és fohászkodtak egyházunk fáradozásain keresztül Üdvözítőnk
gyermekeikért. De most már maguk a szülők is folytat szívetekben Isten országa érdekében.
nemcsak Isten oltalmába és védelmébe ajánlják Mert családi, egyházi és nemzeti közösségek
gyermekeiket, hanem feléjük is fordulva, hozzá mind várakozón és követelőn tekintenek min
juk is intézik azt a kérést, figyelmeztetést és dig az új sarj felé, hogy az komolyan és be
buzdítást, melyet János apostol levelében talá csületes szándékokkal lépjen az elmúló nemze
lunk: „Vigyázzatok, hogy a mi munkánk dék helyébe.
kárba ne vesszen, hanem, hogy meglegyen a
Hogy mindazt - teljesíthessétek, ennek
teljes jutalmunk . .
egyetlen útja v a n : maradjatok meg a Krisztus
Arra int és arra kér a szülői szíveknek ez tudománya mellett, mert aki félrelép, elveszíti
apostoli szavakban kifejeződő kívánsága, hogy mennyei Atyját, és az ő segítségét, már pedig
most már a konfirmációban megkomolyodott hitetlen szívvel nem lehet megfelelni az élet
lélekkel gyermekeink maguk is akarjanak jók, feladatainak. Meg kell maradnotok a konfir
hasznosak, értékesek, igazak lenni. Akarjanak máció ígéretnél hűségesen, komolyan és becsü
a szülőknek és a családi otthonnak, egyházunk letesen, hogy a mi munkánk kárba ne vesszen
nak és hazán-nak derék tagjai lenni. Mintegy tiérettetek, hanem megmaradjon és gyümöl
vágyakozó sóhajtás, úgy száll most a gyerme csözhessen . . .
kek felé a szülő: szívek kérése: ne vesszen
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A lelkiélet gondozása.
(Az évijelentés második része.)

Az egyház belső építésének munkájában
mindjobban közeledünk régen tervbe vett temp
lomaink megépítéséhez. A kőbányai templom
építés már a megvalósulás stádiumába jutott.
Készpénzben, építési anyagban és adományo
zók kötelezvényeiben 88 ezer pengő érték mel
lett az egyházközség saját telkén, a Kápolnaés Füzér-u. sarkán lévő és a Martinovics-térre
néző telken a templomépítést meg fogjuk kez
deni. A kiküldött bizottság a terv-pályázatot ki
is írta ápr. 30-iki lejárattal s ismerve a pályá
zatra felszólított építészeink kiválóságát, bizo
nyosra vehetjük, hogy megvalósítható tervet
fogunk kapni.
Az angyalföldi templomépítési alap az el
múlt évben estélyek jövedelméből és a hívek
adományaiból 4300 pengővel s az 1928. évben
1929-re .megszavazott 24 ezer pengő fővárosi
segéllyel .63 ezer pengőt ért el, mely ugyan
nagy növekedést jelent a tavalyi 34 ezer pen
gőhöz képest, mégis egyelőre elégtelen a temp
lomépítés megkezdéséhez. Itt tovább kell foly
tatnunk a munkát, serényen, hogy mielőbb el
érjük a kitűzött célt. A kőbányai templomépí
tésnél Majba Vilmos lelkész és a leíkészköri
tanács, az angyalföldi körben Rimár Jenő val
lástanár és a Luther-szövetség, valamint mind
két helyen a többi egyesületek is buzgólkod
nak, amit a közgyűlés előtt elismeréssel, és szí-,
vesen állapítunk meg. Itt említjük meg, hogy
múlt évben megszavazott templomépítési ille
ték beszedésekor híveink részéről egészen szo
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katlan közömbösség nyilvánúlt meg, melynek
elhárítása érdekében a közgyűlés megbízza a
lelkészeket, hogy az egészen csekély összeg
ben megszabott templomépítési illeték befize
tésére a híveket a szószékről s az Ev. Családi
Lapból is buzdítsák.
A lelki élet gondozása terén elsősorban
azt kell örömmel megállapítanunk, hogy isten
tiszteleteink látogatottsága nagyon szigorúan
mérve is kielégítő. Templomaink, istentiszteleti
helyeink, de még a kisegítő tornatermek is
mindig megtelnek, későn jövők ülőhelyet már
nem találnak, nagy ünnepeken pedig a pár
huzamos istentiszteletek helyiségei is elégtele
nek. A Simor-utcai imaházat 3 év alatt másod
szor kellett nagyobbítani, ami az elmúlt őszön
meg is történt, úgy hogy az ülőhelyek száma
250-re emelkedett. Ugyanilyen buzgósággal
jelennek meg híveink egyháztársadalmi egye
sületeink által rendezett építő jellegű össze
jöveteleken is. De a templomon kívül is keres
sük híveinket, szegényházakban, kórházakban,
melyeknek gondozása ez évben is buzgóság
gal folyt. Kórházgondozással megbízott lelké
szek, vallástanárok és a Fébé diakonissza
anyaház diakonisszái végezték ezt a nehéz,
de áldásos munkát ez évben is, a vigasztaló
szóval megkeresett betegek száma ez évben
felülhaladta a 3000-t, (természetesen olyanok
is vannak közöttük, akiket hosszabb betegség
alatt többször látogat meg a gondozó lelkész),
a kórházakban úrvacsora osztás 380 esetben
történt.
Külön is megemlítjük, hogy a D. Raffay
Sándor püspök úr és neje és a Deák-téri Ev.
A falióra prédikációja.

A régi falióra ott lógott P. foltozó varga mű
helyének falán, ez volt a műhely egyetlen értékes
Mi nagy városban élünk. Itt oly nagyok a házak. darabja. A régi órának olyan ünnepélyes, méla
Egrenyúló házakban itt nem lakik alázat.
bús volt a hangja.
Baráti kézszorítást egymással nem cserélünk.
Egy éjjel P. sokáig dolgozott. Amint fúrt,
Szürke házakban sokan, de csak magunkba élünk.
öltögetett és kopácsolt, eszébe jutott édesapjá
A templomok magasak s mi mégsem vesszük észre. nak a halála és így gondolatai ráterelődtek a halálra
A szívünk meg nem csendül az első csendítésre.
Bár nagy harangok zúgnak,szavukat mégse halljuk, és a feltámadásra. Sok, sok rég eltemetett gondolat
Olvasni mind tanultunk s az igét mégse valljuk. került elő és lassanként az a kérdés is kezdte
Az utcánk nyílegyenes, de útunk sokszór görbe. foglalkoztatni, hogyha majd ő meghal, hová
Nem ismerjük magunk, bársokszor nézünk tükörbe. is fog jutni. A falióra ünnepélyes tik-takjával
Nekünk nincs annyi időnk, hogy visszais tekintsünk, ismételte csendes egyhangúsággal a kérdést :
S tovaszálló perceknek istenhozzádot intsünk.
„Ö-rök-re, ho-vá? Ö-rök-re, ho-vá?“
Mi sohse arra járunk, amerre lelkünk vinne
Szünet nélkül, megszakítás nélkül ismételte a
utunk rá van feszítve két szűk végtelen sínre. komoly kérdést. Az éjszaka csendjében minden
Amerre az nyúlik csak nekünk arra kell járnunk
A.bősz kocsik robognak, mégis sokat kell várnunk. más zaj elült és szinte tűrhetetlenné vált az óra
hangja. Nagyon zavarta P.-t és elkezdett han
Örülni nem tudunk mi, bár szeretnénk mulatni.
gosabban kalapálni, de az óra tik-takja is han
Amiért úgyesengünk, sohsem tudjuk megkapni.
Minden célunk messze van, noha rohanva élünk. gosabb lett és a kérdés még tolakodóbban szólt:
„Ö-rök-re, ho-vá? Ö-rök-re, ho-vá ?“
Oh jaj, a temetőbe oda hamar elérünk.
R e m p o rt E le k .
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leányegylet az lstván-úti és Telepi-úti kórház dozzanak e lapért s bár ennek a felhívásnak
ban 60 karácsonyi csomagot osztatott szét a eredményeként az évi kiadásnak majdnem a
gondozó lelkész által, a fasori Luther Szövet fele jön be, egyházunk az elmúlt évben kerek
ség és Nőegylet pedig a fővárosi szegényház összegben 8000 pengőt áldozott e célra. Meg
62 evangélikus ápoltjának külön karácsonyfát győződésünk szerint azonban ilyen lap nélkü
állított s mindegyiket külön is megajándékozta. lözhetetlen a fővárosi egyházi életben. Hatása
A budapesti rendőrség valláserkölcsi ok kétségtelen az istentiszteleti és egyesületi életre,
tatását évek óta Dr. Gaudy László látja el. E szemmelláthatóan kedvezően befolyásolja az
komoly és rendszeres munkának eredménye egyházi adózást és jelentős szerepe van cselekleginkább abban látszik, hogy mintegy 200 vényes egyháztagjaink számának növekedésé
evang. rendőrünk közül karácsonykor 70, nagy nél is. Ennek az anyagi áldozatnak azonban
pénteken 90% jelentkezik önként úrvacsorára. éppen a lap belső jelentőségénél fogva foko
A börtönmisszió nehéz munkáját a gyüjtőfog- zatosan csökkennie kell, amiben bizonyosra
házban Majba Vilmos, a toloncházi rabok reménykedünk is. A lap szerkesztőinek és jó
között Dr. Gaudy László végzi. A látogatások formán egyeílen munkatársának önzetlen fárad
és egyéni foglalkozások mellett rendszeresített ságaikért mondjon köszönetét a közgyűlés.
istentiszteletek is vannak e helyeken, sajnos,
Két esztendővel ezelőtt határozta el egyházhogy a megkezdett vagy felébresztett jót oltal községünk azt, hogy a lelkészi szolgálat leg
mazni és megtartani csak akkor tudnánk, ha, egyszerűbb alakjait: a keresztelést, az egyszerű
az innen kikerülőkről otthonok vagy foglalkoz esketést és az egyszerű temetést ingyenesen
tatók útján tovább is gondoskodhatnánk, ami teljesíti. Az elmúlt két esztendő tapasztalatai
azonban ez idő szerint lehetetlen. Köszönet és igazolták azt a várakozásunkat, hogy így szeelismerés illeti meg a kórházakban és a bör gényeob híveinket a templomtól és az evan
tönmisszióban dolgozó egyházi munkásokat géliumtól nem fogia visszatartani az anyagi
buzgó fáradozásaikért.
górd. Valóban többen keresik fel a lelkészi
A lelki gondozás terén immár ötödik esz hivatalokat, mióta tudják, hogy az evangélium
tendeje használjuk eszközül gyülekezeti kis szavaiért s az Istenhez való könyörgésért fizetni
lapunkat, az Ev. Családi Lapot. Annak tuda nem kell. Helyes lépés volt ez az ú. n. stólák
tában indítottuk meg, hogy ezzel híveink lelki megs üntetése felé, de szóvá kell tennünk
életéért hozunk anyagi áldozatot. Minden adózó egyházközségünk nyilvánossága előtt azt a
egyháztagunknak ingyen küldjük ma is azért, helytelen felfogást, mellyel egyesek a fentiek
hogy a családi otthonokban megjelenjen, temp • ingyenességét akkor is igénybeveszik, mikor
lomba hívogasson s az egyházi életről tájékoz temetési vagy esketési külsőségekre nagyon
tasson. Évenként egyszer felhívjuk híveinket tekintélyes s gyakran anyagi erejüket is meg
arra, hogy előfizetést vagy portómegtérítést ál haladó összegeket költenek.
(Folytatjuk)
Eszébe jutottak atyja búcsúszavai:\,Isten've
led, Fiam, de nem ö r ö k r e ! " Az óra folytatta
csendesen, ünnepélyesen: „Ö-rök-re, ho-vá?‘‘
P. felállt, letette a munkáját és megfogta az
óra ingáját. Csend lett. P. folytathatta a munká
ját, De a néma csend még az óránál is hatalmasab
ban szólt: ,,P. te gyáva és esztelen vagy!"
„Igen, az vagyok" — kiáltotta könnyes szem
mel. — „Ha az óra áll is, az idő csak halad tovább.
Megindítom az órát, ez úgy sem használ."
Az óra megindult! P. ott ült ölhetett kezekkel,
a munkája a földön hevert. Gondolkozott. Istenre
gondolt, jóságára, igazságosságára. Arra, hogy
életének hány éve múlt már el anélkül, hogy
kereste volna bűnei bocsánatát Jézus vérében s
anélkül, hogy eljuthatott volna annak a bizonyos
ságára, hogy útja hová visz majd. Most már ősz,
öreg ember és nem úgy áll Istennel szemben, mint
egy szerető gyermek, hanem mint egy adós.
Minden bűne feltárult lelki szemei előtt, a legna
gyobb is, t. i. hogy eddig nem törődött Isten
nel. Miközben így gondolkozott, szüntelen hallat
szott: „Ö-rök-re, ho-vá? ö-rök-re,|ho-vá?"

Térdre esett és felkiáltott: „Uram, légy ir
galmas!" Sokáig imádkozott, látszólag hiába. Két
ségbeesésében felhagyott az imádkozással és arcát
kezébe temette: „Ö-rök-re, ho-vá?“ — hangzott
újra. Hová meneküljön? Ezek a rettenetes szavak
üldözték. Újra térdre rogyott és így könyörgött:
„Uram, az alázatos és összetört szivet te nem
veted meg. Óh tekints le rám 1 Itt vagyok, ret
tegve és összetörve, könyörülj rajtam és ments meg
engem!“
Ekkor világosság gyűlt a szívében, nyugal
mat talált az Úr Jézusban, az ő megfeszített és
feltámadott Megváltójában., Megsemmisülve, nyo
morultul kapaszkodott az Úrba, Aki a bűnösökért
halt m eg: és bocsánatot, békességet talált, mint
már oly sok ezren előtte. É r e t t e is meghalt az
Úr és érette is feltámadott. A Szentlélek meg
mutatta neki, hogy mi történt érte a Kereszten
és megjelentette előtte Isten kegyelmét. P. újra
letérdelt és szíve kimondhatatlan hálával volt
telve. Az éjszaka csendjében újra meghallotta
az óra kérdését, de most már egészen más érzel
mekkel: ő-rök-re, ho-vá? Ő-rök-re, ho-vá?"
P. boldogan adta meg reá a feleletet: „Di
csőség Neked, óh Uram 1 Hozzád Uram örökre!
Aki Te benned hisz, az örökké él!"
(Fénysugár.)
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HÍ R E K.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. május 12-én :
H e ly

Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rékóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Véci-út 61.
Abonyi-u. 21.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Lenke-út 56.
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L elkész neve

Broschko G. A.
Wolf Lajos
Drenvovszky János
Késmárszky Lajos
Dr. Gaudy László
A
Kemény Lajos
, 5
Broschkó G. A.
9
Majba Vilmos
11
Dendely Károly
10
Morhács Márton
fél 11 Gáncs Aladár
Martony Elek
10
10
Ruttkay Miklián Gyula
11
Borbás Antal
11
Dr. Varsányi Mátyás
11
Mohr Henrik
11
Szabó Aladár

fél 10
n
6
10
11

Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikál.
Május hó 19-én a Deák-léri templomban W olf Lajos,
a fasori templomban dr. Gaudy László, a kőbányai tem
plomban Majba Vilmos prédikál.

Pünkösdi istentiszteletek. Május 19 én,
pünkösd vasárnap délelőtt 11 órakor a Deák
téri templomban Dr. Raffay Sándor püspök, a
fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai
ref. templomban d. e. 9 órakor és a Simor-u.
imaházban d. e. 11 órakor Majba Vilmos, az
Üllői-úti imaházban v. dr. Kendeh-Kirchknopf
Gusztáv, a Gyarmat-u. imaházban Dr. Szuchovszky Lajos és a Váci-út 61. sz. a. Rimér
Jenő prédikál. Minden istentiszteleti helyen úr
vacsora osztás is lesz. Május 20-án, pünkösd
második napján a Deák-téri templomban vitéz
dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a fasoriban
dr. Gaudy László, a kőbányaiban Hudák János
és a Simor utcaiban Papp Ferenc prédikál.
Püspökünk tavaszi egyházlátogatásai.
A bányai evangélikus egyházkerület püspöke,
Raffay Sándor dr., most kezdte meg ezévi hiva
talos főpapi szemléjét. Első útja a pestmegyei
Pilis községbe vezetett. Raffay püspök a követ
kezők kíséretében érkezett m eg: Scholtz Osz
kár dr. ny. jogügyi főtanácsos, egyházkerületi
világi főjegyző, Mészáros Gyula dr., Pest vár
megye főügyésze, egyházkerületi ügyész, Bezegh
Sámuel püspöki irodaigazgatói titkár, Bódy Pál,
a pesti középegyházmegye esperese, Lehotzky
Antal dr. kir. közjegyző, Johannita-rendi lovag,
az egyházmegye felügyelője és számos lelkész

is volt a püspök társaságában. A vasúti állo
máson többszázfőnyi közönség élén Kopa Ká
roly, a monori járás főszolgabirája, Kovács
Zsigmond községi főjegyző, a templomnál
Honéczy Pál helybeli lelkész fogadták. A tisz
telgő küldöttségek sorában megjelent a római
katholikus egyház képviselete is, Seszták
Lajos adminisztrátor-lelkész vezetésével, a refor
mátus egyház küldötteit Gálffy Sándor lelkészaz evangélikus nőegyletét Honéczy Pálné ve
zette Raffay Sándor dr. elé. A kanonika vizitáció második napján az állami iskolák hét
száz evangélikus vallású növendékének hit
oktatását gyermekről-gyermekre ellenőrizte a
püspök, az iskola bejáratánál Kösz Béla dr.
királyi tanfelügyelő fogadta; a püspök elisme
rését fejezte ki Kümmerle Ottmár hitoktató lel
késznek és Lustyik János kántor-tanítónak. Este
vallásos ünnep volt a templomban. Magócs
Károly irsai, Csaba Gyula péteri lelkész, a
pilisi Dalkör, a pilisi nép- és gazdakör ének
kara, az evangélikus női kar — Horvav Lajos
tanító vezetésével — továbbá Vidovszky Kál
mán, a budapesti Luther-Otthon igazgatója.
Nikelszky Zoltán ny. tanítóképző intézeti igaz
gató az Országos Luther Szövetség feladatai
ról tartott előadásával és Kümmerle Ottmár
hitoktató működtek közre. Vasárnap, a tem
plomi istentisztelet után a püspök egyházköz
ségi díszközgyűlésen elnökölt.
Dr. Pesthy Pál bányakerületi felügyelő
beiktatása. A bányai ágost. hitv. evangélikus
egyházkerület f. évi rendkívüli közgyűlése kere
tében Budapesten 1929. évi május 15-én d. e.
10 órakor a Deák-téri templomban fogja meg
választott felügyelőjét, dr. Pesthy Pál volt
igazságügyminisztert ünnepélyesen hivataléba
beiktatni. Az ünnepi közgyűlés sorrendje: l.A
közgyűlés a Deák-téri evangélikus templomban
pont 10 órakor istentisztelettel kezdődik. 2. Az
előző napon megkezdett rendkívüli kerületi köz
gyűlés újból való megnyitása s a felügyelő
választás eredményét megállapító határozat fel
olvasása. 3. Püspök a megválasztott felügyelőt
nyilatkozatra hívja fel. 4. A kerületi felügyelő
hivatalos esküje. 5. Püspök üdvözlő beszéde.
6. Dr. Pesthy Pál kerületi felügyelő székfog
lalója. 7. Üdvözlések. — Válasz. 8. A rend-
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kívüli közgyűlés berekesztése. 9. Püspök záró
imája és áldása. Délután 1 órakor közebéd a
Hungária-szálló külön termében. A templomi
ünnepélyen, valamint a közebéden való rész"
vétel megfelelő helvek biztosítása végett legkésőb május 14-ig a Deák-téri püspöki hivatallal,
írásban vagy távbeszélő útján (Aut. 811—00.)
közlendő.
Halálozás. Thomay József szegedi ny. ev.
lelkész 87 éves korában, 51 esztendei egyházi
szolgálat után Szegeden elhunyt. Az egész
város részvéte mellett Saguly János esperes
temette az evang. lelkészi gárdának ezt a kiváló
és közbecsülésben álló tagját. Emléke áldott
marad közöttünk.
A Tolna-Baranya-Somogyi evang. egy
házmegye világi felügyelőjévé dr. Pesthy Pál
ny. miniszteit, bányakerületi felügyelőt, másod
felügyelőjévé pedig Koritsánszky Ottót, a Gyógy
szerészek Orsz. Egyesületének ügyv. igazgatóját
választotta.
A fasori evang. énekkar május 26-án,
vasárnap déli 12 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését a Damjanich-u. gyülekezeti teremben.
A fasori ifj. Luther-Kör a most konfirmált
ifjúságot f. hó 12-én vasárnap d. u. 5 órakor
a gimnázium dísztermében vendégül látja.
A fasori evang. gimnázium ifjúsági gyám
intézete gazdag műsorú estéllyel áldozott a
speyeri protestatio 400-ik évfordúlójának. A
megnyitó beszédet Bereczky Sándor tanárelnök
mondotta, történelmi emlékezést olvasott fel
Stux László VIII. o. t. A zene és szavalati szá
mok között az est fénypontja volt dr. Remport
Elek tanár nehány költeménye, melyeket a
közönség osztatlan tetszéssel fogadott. A gon
dolatokban gazdag költemények közül egyiket
mai számunkban olvasóink gyönyörködtetésére
közöljük is.
Az „Ifjú Evek“ estélye. Gyülekezetünk
vallástanárai a múlt év őszén evangélikus ifjú
sági lapot indítottak, mely most estélyt rende
zett, hogy bemutassa egyházunk előtt azt a
szellemet, mely eltölti és élteti. A Deák-téri
iskolák szépen megtelt dísztermében magas
színvonalú műsort adott a közönségnek. Dr.
Raffay Sándor püspök nagyon meleg és köz-
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vétlen hangú, mégis mély gondolatokban gaz
dag megnyitó beszéde után Zalánfy Aladár
zeneművészeti főiskolai tanár művészi harmoniumjátéka, majd Schöpflin Aladár író előadása
következett az irodalom céljáról, suggestiv ere
jéről és az ifjúsági irodalomról. A fasori gim
názium zenekara Oppel Imre vezénylése alatt
és a budai Luther-Szövetség vegyeskara MikusCsák István vezetésével nemcsak gyönyörűség
gel, hanem örömmel és büszkeséggel is töltötte
el közönségünket. Az estély erkölcsi sikere két
ségtelenül igen magas és megérdemelt volt.
A budapesti iparosképző protestáns
egylet május hó 12-én vasárnap d. e. 10 órakor
tartja évi rendes közgyűlését.
A budapesti evang. iparostanonc-leányok
számára a pesti ev. vallástanárok testületé az
evang. papnék orsz. szövetsége segítségével
szeretetvendégséget rendezett, melynek jól sike
rült műsorán Szabó Irén, Murányi Anna, Szabó
Anna, Pósch Etelka és előadással Gregersen
Lujza szerepeltek. A szeretetvendégség céljaira
az ev. papnék szövetsége 10, a Deák-téri Lutherszövetség 10, a gyámolító szakosz’ály 10, a
fasori nőegylet, a fasori ev. szövetség, dr. Ko
vács Sándorné, dr. Gaudy Lászlóné, Blatniczky
Pálné és Glatz Józsefné 5—5, Láng Gizella és
a fasori énekkar 2—2 pengőt adományoztak.

A fasori lelkészi hivatal május
1-től All., Damjanich-u. 3§|b.
földszint 1. sz. — T e le fo n : J. 335— 93.
lll!lll!IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!||||||||||||||||yililtUIIIIIIIIIIIIIIIIHÍlllll!lllll!ll!IIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllll!ll!lll

A Deák-téri templom családi hírei. Keresz
telés: Sparing Pál Tamás, Róna Jolán, Dzuriák
István Ádám, Vörös Irén Juliska, Szántó József
István Levente, Koleszár Vilma Emma, Cseplák György Levente, Énekes Rozália, Zapy
Károly Aladár, Bán Ilonka, Medeczky István
Ottó Árpád, Rőt Ferenc, Czivik Teréz Márta,
Hartmann Ilona, Preisinger Éva Edith, Schuller
Béla, Kovács Teodóra, Balog Ibolyka Ida,
Zsirai Emil, Münnich Aladár Miklós Mátyás,
W aluch Erzsébet, Pistel Mária Anna Magda,
Hovszky József László. Mészáros Sándor Béla,
Sobolewszky Aranka Zsófia, Baranyay Gyula,
Kovács Klára Éva Rozália, Miskovicz Eszter,
Bedecs János. Esketés : Sztrókai Pál—Stráner
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Adrianne, Ochodniczky József—Kocsiczki Mária,
Barát István—Rosta Ida, Horváth Béla—Lakszner Erzsébet, Vájná Zoltán—Scholtz Erzsébet,
alsószalkói és szegedi dr. Krivátsy Szűts Lajos
Ernő—újthordai Kováts Éva Alice Hermina
Katalin, Surán Béla—Gyeskó Margit Mária.
Temetés: Gyarmathy Gizella 2. özv. Vancsó
Gyuláné 68 év, dr. lándori Kéler Erzsébet 28 év,
Hering Ottó 2 hó, dr. Bolla Béla 38 év, Hurnyák Lajos 24 év, Horválh Valéria 3 év, Fekete
Györgvné 74 év, Stemmer József 40 év, Szabó
Imre 52 év, Horváth Ferenc 51 év, Tienschmiedt
József 42 év, Holch György 80 év. Hobler Mátyásné 69 év, Buránszky Mária 14 év, Schóber
Józsefné 40 év, Pikala Sándorné 58 év, Pampurik Ida 20 év, Kertész Lajosné 65 év. Markovits Sándorné 35 év. A dom ányok: N. N. sze
gényeknek 1‘10, N. N. özvegy papnénak 40,
N. N. szeretetháznak 30, N. N. szegényeknek 30,
ifj. Wiesinger János szeg. 20, N. N. szegé
nyeknek 10, Szántó István szegényeknek 5,
N. N. szegényeknek 5, N. N. szabad rendelk. 10,
Förster Rezső szeg. 6, N. N. szeg. 10. N. N.
szabad rend. 10, N. N. szegényeknek 10, Ko
vács Gyuláné szegényeknek 10, N. N. szegé
nyéknek 10, N. N. szegényeknek 10 P.
Dr. B atizfalvy 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 27. szám.
K isebb h á z ta rtá s v e z e té sé re ajánlunk hittestvé
reinknek egy elsőrangú erőt, gyógyszerész özvegyét, aki
társalkodónői, vagv felnőtt leány mellett anyahelyettesi
hivatást is vállal. Cime : özv. Bolemann Béláné, Rékóczyút 40. II. 9.
K árpitos és díszítő hívünk minden e szakm ába
vágó munkát lelkiismeretesen és jutányosán vállal. Lev.
lap hívásra házhoz megy. Cime : Klimscha Alajos Kispest
Baross-utca 57.
H ittestvérünk helyet ád régi női szalonjába női
szabónőnek, aki joggal rendelkezik. Cime megtudható
IV. Deák-tér 4. I. 6. Gazd. nyilvántartó hivatalban.
Egy m egbízható ev. házaspár nagyobb bérházban
megüresedő házfelügyelői állásra ajánlkozik. A férfi azelőtt
más egyházban lelkész volt. felesége katonatiszt árvája.
Címük a nyilvántartó hivatalban megtudható.
D iv atszalon-áthelyezés. Dianovszky Zsigmond ér
tesíti a hölgyközönséget, hogy húsz év óta a IV. Váci-u.
67. szóm alatt lévő női divatszalonját felmondás miatt
IV. K ároly-körút 14. III. em. alá (Lift) helyezte át. Első
rendű munka, a legméltányosabb árak !
ízletes 4 fogásos ebéd 1 pengőért kapható hittest
vérünknél. Bahil Emília, VI. Szondy-u. 37/a. I. 6.
A bbáziáb an úri családnál lakás ellátással napi
25 líra. Szobák ellátás nélkül is kiadók. Nagyobb gyer
mekek kiséret nélkül is felvétetnek és családi gondozásban
részesülnek. Cim : Villa Pilepich.
H ázm esteri á llá st keres megbízható, családos hit
testvérünk, foglalkozására bádogos és szerelő. Cime : Nagy
Sándor, IX. Dandár-utca 24. fsz.
O kleveles iparm ű v észn ő bőrnemű-munkát (bőrbatik lámpaernyő tervezés, montirozós stb.) olcsón vállal.
Lev. lap hívásra házhoz megy. Borsos A nna Rákospalota,
Bercsényi Miklós-utca 114.
Idősebb úrinő házvezető-, társalkodó- vagy nevelő
nőnek német és francia tudással vidékre is ajánlkozik.
Majdan Jánosné,'VIII.,'-Szentkirály-utca 28. sz. II. 11.
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' „ F éb é“ E vangélikus D iak on issza A n yah ázi N yom da, B udapest, VII., D am janich-utca 28/b. — F e le lő s : F ekete G éza.

