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Szolgaság és szabadság.
Máté ev. VI. 24.

tesíi és a lelki erők, az 
anyáig és a  szellemi élet- ̂  

;n>;lváriiilások szembenálló 1 
erőL.£j?|nánt hatnak egy-' 

\rna$*gfi:%1intha két úrnak 
a két ̂ hadserege küzdene 
egymással, folyik az örök 
küzdelem az egyesek és 
a milliók lelkében, életé

ben egyaránt. Folyik a küzdelem a hanyagság 
és a kötelességteljesités, az erkölcstelen és a 
tisztességes magaviselet, a pénz csábításaiban 
elbukott és a becsületesnek maradó egyénisé
gek között; — itt hűtlen hitves, amott hűséges 
és tiszta, — itt háládatlan, amott háladatos 
gyermeki szívek, — itt kenyérszerző munka, 
ott dologtalan pénzpocsékolás, — itt önfeláldo
zás, amott rideg önzés, — itt bizodalmas és 
igaz hit, — amott nyugtalan és csúfolódó hitet
lenség, — itt meleg, édes szeretet, vonzó és 
nyájas jóság, amott hideg szív, mely eltaszít, 
nem tud jó lenni és szeretni, — bizony ha az 
egyiket szeretem, meggyűlölöm a másikat, ha 
az egyikhez ragaszkodom, a másikat megutá
lom : senki nem szolgálhat két úrnak . . .

Ezek között az ellentétek, vonzó és taszító 
hatások között életküzdelmeink és lelki meg
próbáltatásaink idején a hegyi beszéd krisztusi 
figyelmeztetése úgy csendül fel előttünk, mint 
baráti szó : Ismerjetek rá minden küzdelemben, 
melyet magatokban és e világban folytattok, is
merjetek az igazi Úrra, akinek szolgálnotok kell...

Ez a szolgaság szabadság azzal a szolga

sággal szemben, melyet a földi világ kíván 
tőlünk a pénzért, élvezetekért, földi előnyökért, 
felületes boldogságért való küzdelmekben. Világi 
értelemben csak az boldogulhat ebben a világ
ban, aki mindenét odaadja érte a világnak, 
— mindenét, azaz a legtöbb esetben legjobb 
énjét: jobb meggyőződését, tisztességesebb és 
önzetlenebb felfogását is. Nevet, dicsőséget, 
vagyont, becsültetést sem ingyen, sem szeretet- 
ből, sem kegyelemből nem adhat ez a világ, 
másoktól kell kiverekedned, mások rovására 
kell megszerezned. S ha közben elvesztetted a 
fogékonyságot a jóság, gyöngédség, részvét, 
barátság, tiszta érzések iránt, ha közben itt-ott 
elfelejtkeztél a szülőház szokásairól, a családi 
név megbecsüléséről, az Isten iránt tartozó tisz
teletről és kötelességekről, — ne szólj, ne panasz
kodj, méltatlanság nem esett rajtad, te csak 
fizettél e világ javaiért dőrén és ostobán, mert 
múlandó dolgokért legörökkévalóbb értékeidet 
adtad oda . . .

Ezzel szemben az a szolgaság, mellyel 
magad az Úrnak adod, szabadságot fog jelen
teni számodra és uralkodásodat fogja jelenteni 
a világgal szemben. Ennek az uralkodásnak és 
a világtól való szabadságnak a titka és a funda
mentuma a hegyi beszédben ajándékozott evan
gélium : Isten az én Atyám. Ennek a világnak 
öröme, dicsősége, bűne és könnye a hegyi 
beszéd óta a hívő szívek számára egy felemelő 
érzésbe olvad össze: Gyermeke vagyok az én 
mennyei Atyámnak, nem félelemmel, hanem 
szeretettel akarom szolgálni ő t . . .
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Könyvismertetés.
Három új könyvről kell megemlékeznünk, 

három olyan munkáról számolunk be, melyek 
közül az első messze túlnövi magát minden iro
dalmi recenziótól s melynek megítélése s ismerte
tése majdnem annyi időt igényel, mint a munká
nak az elkészítése. Ez a könyv D. R a f f a y  Sán
dor püspökünk Bibliafordítása, mely a napok
ban került ki a Fébé-nyomdából, mint annak 
bizonysága, hogy kis tőkével működő egyházi 
nyomdáink is sokra képesek, ha ott is Krisztus 
lelke dolgozik. Az új fordítást néhányan már fel
avattuk a szeptember elseji pesti magyar egyházi 
istentiszteleteken s a benne való gyönyörködés a 
következőket kívánja papirosra rögzíteni: Egy 
életnek a fáradozása s az önzetlen tudományos 
búvárkodásnak lelkiismereti kényszeréből szület- 
hetik meg csak az ilyen munka s ezen idő alatt 
nem egyszer hallotta a fordító lelke: ülj le és ird 
meg, amit láttál, amit megsejtettél s amit meg
tanultál. Megítélni is' csak az képes ezt a kolosz- 
szális szellemi alkotást, aki nemcsak végiggon
dolja, hanem végig is olvassa s tudományos szem
pontból ellenőrzi az eddigi fordításokat, aki nem
csak egy, hanem többféle görög és latin szöveget 
összehasonlítás és előpróbálkozások céljából ala-, 
posan megismer s aki mindezeken felül mindene 
egyes bibliai versnél a sokoldalú s alapos körül- * 
tekintéssel végzendő egyeztetésre állandó figye
lemmel van. Aki igy látja a Bibliafordítás nehéz
ségét, az tudja igazán értékelni.

S végre egy olyan Szentirás adatott a ma
gyar protestántizmus kezébe, amelyet nemcsak 
olvasni lehet nagy gyönyörűséggel, hanem ame
lyiknek úgynevezett függeléke úgy tanítja meg a

búvárkodót a Szentirás megismerésére és megér
tésére, ahogy abban a protestáns embernek tény
leg élnie is kell.

Ez a nehány sor elsősorban beharangozó 
akar lenni, erre a munkára még többször vissza 
fogunk térni, de már itt kifejezzük azt az óhajtá
sunkat, hogy épen a pesti egyházak közönségének 
lenne kedves kötelessége minél előbb megismerni 
ezt a munkát, akit annyi kedves kötelék fűz az 
Újszövetség fordítójához, D. Raffay Sándor püs
pökhöz, s mi azt hisszük, hogy néhány hét múlva 
minden evangélikus ember házában meg lesz ez 
a könyv, mely a régi hitet még erősebbé teszi s 
a lankadó bizonytalanságot feltüzeli.

A másik könyv V i d o v s z k y  Kálmán Ifjú
sági imakönyve. A legnagyszerűbb maga a 
gondolat és a munkára való vállalkozás. Hosszú 
évek óta nagy szükségünk lett volna erre a könyvre 
s most hogy olvashatjuk, azok, akik az ifjúságot 
épen olyan jól ismerjük, vagy esetleg épen olyan 
kevéssé ismerjük, mint szerzőnk, első kapavágás
nak nevezzük ezt az írást, melynek ütése néha jó 
helyre talál, néha megsérti a szivet, néha a dud- 
vát vágja le az életről, de komolyan és határozot
tan pozitívum s ezért kétségtelen érték.

A szülők nyernek legtöbbet ebben a könyv
ben: kisebb lett a gyermekeket megajándékozási 

|  gondjuk s ha a szülők végiglapozzák ezt a köny- 
6vet, sokszor eszmélnek majd arra, hogy gyerme
keik gondolatvilága milyen hatásoknak és válto
zásoknak lehet kitéve s minden ifjúi iiaiaak_mi~ 
lehet az orvossága. Melegen ajánljuk ezt a köny
vet is.

A harmadik könyv Dr. B ő h m Dez",ő Kis 
z e n e tö r té n e te .  Az iró, mint a magyar zene leg
lelkesebb propagálója, egyházi közvéleményünk

® T Á R C A  ®

Ez a nap?
A következő megható történetet olvastam 

egyszer valahol: Egy fiatalembert, aki születé
sétől fogva vak volt, egy ügyes orvos szeren
csésen megoperált. Szemgolyói ugyanis egész
ségesek voltak, de szemhéjai nagyon erősen 
összenőttek és annyira megvastagodtak, hogy 
a fiatalember operáció előtt még ragyogó nap
sütésben sem látott egyebet valami halavány 
fénynél. Miután az operáció végbement, az 
orvos rendeletére a szemeket erősen be kellett 
kötözni, hogy fény ne érhesse őket. Az ope
rált beteget egy teljesen besötétített szobában 
helyezték el. Szemeit fokozatosan kellett hozzá
szoktatni a világossághoz.

Ápolónője azzal vigasztalta, hogy nem
sokára majd „meg fogja látni a napot.“ Beszélt 
néki ez égitest leírhatatlan fényéről és páratlan 
világító erejéről. A fiatalember nagy várakozás
sal tekintett az elé a pillanat elé, amikor majd 
megláthatja a napot és megpróbált magának 
képet alkotni a színek szépségéről és a fény 
ragyogásáról.

Néhány hét múlva, mikor a sebek begyó

gyultak, levették róla a vastag kötést. Homá
lyos szobában volt, csak egy éjjeli mécses hal
vány fénye világított az asztalon. Fénytszom- 
jazó szemei elragadtatva nézték a pislogó mé
cseske fényét. „Ez a nap?“ — kérdezte. — 
„Nem“, mosolygott ápolónője, „ez csak egy 
ici-pici mécses, amelyet nem is lehet össze
hasonlítani a nappal. “

Néhány nappal később megengedte az 
orvos, hogy egy villany-körtét kapcsoljanak be 
a szobában. „Ez a nap?“ kérdezte újra a beteg 
és gyönyörködve nézte azoknak a tárgyaknak 
a színeit, amelyekre ráesett a fény. „Nem , 
felelte az ápolónő, „a nap kint az égről ragyog 
le reánk,"

Egyik következő éjszakán, mikor kint 
nagyon sötét volt, egy csillag ragyogott be az 
ablakon. „Vájjon ez a nap, amely az égről 
becsillog hozzám?" — „Dehogy", — felelte az 
ápolónő, — „ez csak egy a sok milliónyi csil
lag közül, amelyek derült éjszakán ott ragyog
nak az égen."

Ezek után feljött odakint a hold és ezüst 
fénye rávetődött a fiatalember takarójára. „Ez 
már bizonyosan a nap, ugy-e?“ kérdezte 
ujjongva a beteg. Ápolónője újra csak elmoso-
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előtt eddig is nagy munkásságot fejtett ki ebben 
a tekintetben s ilyen sikereinek betetőzője s meg- 
örökitője ez a könyv. A könyv a szerény bejelen
tés szerint iskolai használatra készült elsősorban, 
de olyan értékei s olyan enciklopédikus adatfel
tárásai vannak, amelyek kulturális szempontból is 
általános hiányt pótolnak. Különösen annak örü
lünk, hogy a zenei irodalom művelésében végre 
nagyobb és nagyobb részt kér evangélikus taná
raink sok kiválósága s azt is hisszük, hogy Bőhm 
Dezső ilyen irányú karizmái még sok ilyen gyü
mölccsel gazdagítják irodalmunkat s ezzel öregbiti 
evangélikus tanáraink hírnevét. Ez a könyv is a 
Fébé-nyomda csinos kiállításában jelent meg s 
reméljük ez is meggyőzi a ma még egyházi nyom
dáinktól idegenkedő egyházi szerzőinket arról, 
hogy sajtóhibamentes és szép kiállítású könyveket 
legelső sorban itt lehet nyomatni. Dr. G. L.

KÜLFÖLDI HÍREK.
A m o r m o n n o k  szektája eddig Európában 

különösebb térítési tevékenységet nem fejtett ki. 
A legutóbbi időben azonban Angliában megkezd
ték úgynevezett térítési munkálataikat s eddig 6000 
hívőről számolhatnak be. Ez a nagy siker arra 
ösztönözte a vezetőket, hogy működésük szinterét 
áthelyezzék Németországba is s onnan talán hoz
zánk is átvándorolnak, hogy milyen sikerrel, azt 
az idő mutatja meg.

Az a n g o l  munkáskormány programmpont- 
jai közé tartozik az alkohol elleni küzdelem, amely
ről azonban eddig alig hallott a világ. Az hírlik, 
hogy ősszel indúl meg ezirányú munkálkodásuk.

lyodott: „Ez sem az“ — mondotta — „annak 
a fénye ezerszer erősebb a hold fényénél.“

Egyszer csak elkövetkezett az a nap is, 
amikor végre behatolhatott a szobába a teljes 
napfény. Midőn az ifjú meglátta ezt a gyönyörű 
fényt, — nem kérdezte többé: Ez-e a nap ? 
Szó nélkül, mélyen meghatva nézték most már 
megerősödött szemei ezt a fényözönt. Tudta, 
hogy ezt már nem múlhatja felül semmi.

Miként ez a nap után vágyakozó, úgy járunk 
mi emberek mindannyian, kik az igazság fényét 
keressük. A lelki világosság minden egyes suga
ránál önkéntelenül azt kérdezzük : Vájjon, ez a 
teljes megismerés napja? — És nyugtalanul addig 
keressük az igazságot, míg teljes fényében nem 
állunk. Ekkor már elnémul a kérdés, a szív meg
nyugszik, mert tudja, hogy látta azt a Napot, 
mely megvilágosította az egész világot. j

Aki szívében ott áll élő Megváltója előtt, 
aki Golgothán érted, értem és mindenekért vérét 
ontotta, az már nem kérdez és nem kételkedik. 
Az kétségbevonhatatlanúl tudja, hogy az igaz-; 
ság Napját találta meg. „Nincsen senkiben más
ban üdvösség, nem is adatott emberek között: 
az ég alatt más név, mely által kellene nékünkj 
megtartatnunk. “■ (Fénysugárból)

F r a n c i a o r s z á g  híres volt minden idő
ben színházairól, de szinházbotrányairól is s most 
azzal teszi magát az evangéliumi emberek előtt 
híressé s ennek értékét nem is lehet ma még eléggé 
felbecsülni, hogy a súlyos erkölcsi kicsapongáso
kat tárgyaló színdarabokat rendőrileg betiltatja s 
bár ott ilyen cenzúráról nem szeretnek beszélni, 
mégis komolyan foglalkoznak a szinházcenzurával.

A V a t i k á n  és Quirinál közötti béke dacára 
az ifjúsági kérdések és nevelés, ifjúsági szervezeti 
kérdések tárgyában mind jobban észrevehetővé 
válik az, hogy a fascizmus szelleme bár ma még 
vallásos, mégsem fogja magáévá tenni a katholi- 
cizmus elveit s előbb-utóbb sor kerül a szakításra 
s akkor, mivel az ifjúságát elveszíti az egyház, 
értéktelenné válik teljesen a nagy fáradsággal meg
kovácsolt szerződés.

N o r v é g i á b a n  ebben az évben ünnepük 
a keresztyénség 900 éves jubileumát s Svédország
ban a jövő évben ünnepük Ansgarnak, Észak 
apostolának 1100. jubileumát. Mindkét ország tel
jes egészében hitbuzgó lutheránus, de keresztény 
őseit megbecsüli. Ez a türelmesség ülhetne diadalt 
Magyarországon is.

Az O l a s z o r s z á g b a n  működő Katolikus 
akcióról azt állapították meg a hivatalos állami 
tényezők, hogy nevezett egyesület nem vallási kö
zösség s épen ezért ennek működését igyekeznek 
vagy visszafejleszteni, vagy arra kényszeríteni, hogy 
az a fascista gondolatot semmiképen meg ne aka
dályozhassa.

L e n g y e l o r s z á g  legutóbbi kormányválto- 
zása után a kabinetben 5 evangélikus ember kapott 
helyet. A milliónyi protestántizmus ott is szám
arányon felül vesz részt az állam vezetésében s 
csodálatos, hogy ott még a kultuszminiszter is 
lehet evangélikus. Ezt pl. a magyar törvények nem 
engedik meg, pedig nálunk az arányszám sokkal 
jobb a protestánsokra nézve.

52 e z e r  moziszinház van a világon, ebből 
Európában 21.642, Amerikában 20.500. Az egész 
évi bevétel 240,000.000 Dollár.

O r o s z o r s z á g b a n  minden vallási üldö
zés dacára 50.000 protestáns templom, 25.000 gyü
lekezet és körülbelül 6 millió keresztyén él.

W r e d e M a t i l d  finn evangélikus nő, aki 
a protestáns börtönmissziói munkában az egész
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világon talán a legnagyobb tevékenységet fejtette 
ki, az elmúlt évben halt meg. Halála után azt a 
hirt terjesztették hivatalos katholikus egyházi körök, 
hogy halála előtt katholikussá lett. Az egész vilá
got bejárta ez a hír s most jött meg rá a helsings- 
forsi cáfolat, amely igazolja azt, hogy Wrede Ma- 
tild a helsingsforsi ev. temetőben van eltemetve, 
s mint hívő evangélikus halt meg. Dr. G. L

HÍREK,

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. szeptember 8-án:

H e l y
Óra

d é le lő t t
d é lu té n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) 11 Wiczián Dezső
Deák-tér (magyar) 6 v. Kendeh-Kirchknopf G.
Fasor (ifjúsági) 1 0 Ruttkay Mikiién Gyula
Fasor 11 D r .  Gaudy László
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) 5 Broschko G. A.
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dr. Gunesch Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Pap Ferenc
Ollői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Véci-út 61. 10 Rimár Jenő
Abonyi-u. 21. 1 0 Tuba András
Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik
Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár
Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.

Szeptember 15-én a Deák-téri templomban D. Raffay 
Sándor, a fasori templomban Kemény Lajos, a Simor-u. 
templomban Majba Vilmos prédikál.

Szept. 15-én a  Deák-téri templom isten
tisztelete kivételesen 11 óra 15 perckor kezdő
dik. Tanévnyitó istentisztelet lesz, különös tekin
tettel a szülőkre. Prédikál D. Raffay Sándor 
püspök. Az istentiszteletet rádió is közvetíti.

A bonni belmissziós világkongresszus.
A nemzetközi belmisszió és diakonissza szövet
ség a Rajna-parti Bonn városában tartja világ- 
kongresszusát augusztus 29-étől szeptember 2-ig. 
A világkongresszus főeseménye szept. elsejére 
vasárnapra esett, amikor is dr. Raffay Sándor 
püspök, mint egyetlen hivatalos ünnepi szónok, 
intézett szózatot a világ minden részéből ide 
sereglett protestáns vezetőkhöz. A világkongresz-

szus nagy ünneplésben részesítette püspökünket, 
ki többet használ a magyar ügynek, több elis
merést és tiszteletet biztosít a magyar névnek, 
mint sok államférfi. Raffay Sándor dr. püspök 
a bonni világkongresszusról Eisenachba utazik, 
ahol a „Life and Work" (élet és munka) szept. 
2—9-ig tartó konferenciáján képviseli a magyar
honi evangélikus egyházat.

Tanévnyitás. Evangélikus iskoláink kapui 
is megnyíltak. A Deák-téri elemi, a leánykollé
gium és a fasori gimnázium tanévny tó isten
tisztelete és iskolai ünnepélyei után újból meg
kezdette munkáját. Nagy múltú iskoláink új 
munka esztendejére is gazdag sikert és áldást 
kívánunk.

Az Evangélikus Leánykollégium Deák
téri épületében egyéves továbbképzőt nyit oly 
négy középiskolát (polgárit) végzett leányok 
számára, kik nem oklevelet, hanem általános 
műveltséget keresnek. Modern nyelvek (német, 
angol, francia), magyar és világirodalom, mű
vészet- és zenetörténet, történet, földrajz, böl
cselet, természettudományi kérdések alkotják a 
tananyagot. Jelentkezést elfogad, felvilágosítá
sokkal szívesen szolgál az igazgatóság (IV. 
Deák-tér 4.)

Egyetemes közgyűlés. Az egyetemes egy
ház elnöksége a magyarhoni ág. hitv. evang. 
keresztyén egyetemes egyház évi rendes egye
temes közgyűlését 1929. évi november hó 15-én 
délelőtt 10 órára a budapesti leánykollégium 
dísztermébe (IV. Sütő-utca 1. II. emelet) tűzte* 
ki. A közgyűlést megelőző napon, úgymint no
vember hó 14-én, délután 5 órakor ugyanazon 
a helyen közgyűlési előértekezlet, délután 6 óra
kor pedig megnyitó istentisztelet lesz a Deák
téri templomban. A közgyűlés tárgyai: az egye
temes felügyelő évi jelentése, a bizottságok je
lentései, az egyházkerületek felterjesztései, fel
lebbezések és indítványok. A bizottsági ülések 
november hó 11. napjától kezdődőleg tartatnak 
meg.

Egyházmegyei közgyűlés. A budapesti 
egyházmegye ez évi közgyűlését szeptember hó 
6-án pénteken tartotta, melynek fontosabb hatá
rozatairól legközelebbi számunkban adunk hírt.

Egyháztanácsunk szeptember 3 án tar
totta első őszi ülését, melyen a vallástanítási 
beosztásokat jóváhagyta s foglalkozott a felsőbb 
hatóságoktól leküldött szabályrendelet terveze
tekkel. Tudomásul vette, hogy Abaffy Gyula 
vallástanár helyére Peér P. Sándor neveztetett 
ki, továbbá, hogy a kőbányai lelkészi körbe a 
püspök úr Dr. Gunesch Károlyt segédlelkésznek 
kihelyezte.

Pesthy Pál dr. tiszteletbeli egyházmegyei 
felügyelő. A békési egyházmegye dr. Pesthy 
Pált, aki felügyelői tisztjéről lemondott, tisztelet
beli felügyelővé választotta.

A Biblia elterjesztése és legolvasottabb 
magyar könyvvé tétele nagy célját szolgálja a
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A z U jtestám entom  új fordítása, melyet 
D. R a f f a y S á n d o r  püspök készített, kapható 
a Luther-társaság könyvkereskedésében, Bpest, 
Vili., Üllői-út 24., valamint megrendelhető a 
lelkészi hivatalokban. Ára vászonkötésben : 6 P.

Magyar Ifj. Biblia-terjesztők mozgalma, mely 
ingyen küldi meg Biblia-olvasó kalauzát minden 
lelkész, hitoktató, tanító sőt kisdiáknak is kívánt 
példány számban, ha azt levelezőlapon Rákos
palota, Arany János-u. 49. címtől kéri.

Gyermektelen házastársak szíveajtaján 
kopogtatunk. Fogadjanak be mindnyájan egy- 
egy elárvult, nevelőre szoruló gyermeket s 
biztosítsák neki az emberrénevelést, mint saját 
maguk fia, vagy leányának. Gyermektelepítő 
Szolgálat, Budapest, Gyulai Pál-u. 9. Levélcím: 
Rákospalota, Arany János-utca 49. Készséggel 
hozzásegít bármilyen felekezetű iskolaköteles
hez s még könnyebben egészen kiskorú örökbe- 
kinált gyermekekhez.

Internátus és háztartási iskola. A „Fébé“ 
Evang. Diakonissza Anyaház a budai hegyek 
közt, a Hűvösvölgy végében 6—18 éves leá
nyok számára internátust nyit. Az internátus- 
ból a növendékek elemi iskolába s a legkülön
bözőbb típusú középiskolákba járhatnak. Az 
internátus teljes ellátáson kívül orvosi felügye
letet, korrepetálást, nyelvben és zenében külön 
oktatást vállal. Vállalja az internátus olyan 
gyengébb szervezetű elemi és középiskolás nö
vendékek vizsgái előkészítését és vizsgáztatását, 
akik egészségi állapotuk folytán nyilvános isko
lákba nem járhatnak. Az Anyaház az interná- 
tussal kapcsolatosan nagyobb leányok számára 
háztartási iskolát is nyit, amelyben a háztartási 
ismeretek elsajátításán kívül nyelv, zene, rajz, 
festés, gyorsírás, gépírás terén való továbbkép
zésre is nyílik alkalom. Az Anyaház fekvése 
tiszta, egészséges erdei és hegyi levegőt, belső 
élete a legkomolyabb, meleg keresztyén kör
nyezetet biztosítja a növendékek számára. Szü
lők, akik ily értelemben gyermekeik testi s lelki 
előmenetelét szívükön viselik, forduljanak meg
kereséseikkel az alábbi címhez: Pauer Irma 
diakonissza-főnöknő Budapest, I., Hidegkuti-út 
123/a.

Fővárosi főiskolai hallgatónők és tiszt
viselőnők figyelmébe! A „Fébé“ Evang. Dia
konissza Nőegylet elfogad szállásra és teljes 
ellátásra fővárosi főiskolás leányokat és hiva
talnoknőket Budapest, VIII., József-utca 4. alatti 
Otthonában. Az 0  thon fekvése, a központi 
tudományegyetem, a klinikák s a legtöbb fő
iskolai intézethez közel lévén, tanári pályára 
készülők, valamint orvostanhallgatónők szá
mára különösen kedvező. Az Otthont diako
nissza-testvérek vezetik s látják el megfelelő 
felügyelettel. Keresztyén családias jellege az

Otthont kíváltkép vonzóvá teheti olyan leányok 
számára, akik a szülői otthonból a világváros 
ridegségébe kerülve, melegebb körbe vágyód
nak. Megkeresések a részletekre vonatkozólag 
Pauer Irma diakonissza-főnöknő címére: Buda
pest, I., Hidegkuti-út 123/a. küldendők.

„Az édes anyának” szenteli legújabb 
számát a legrégibb magyar asszonyujság, a 
„Nők Újságja a Háztartás”. Képekben mutatja 
be a legtöbb gyermekes magyar anyák közül 
azokat, akik az „Anyák Napján” kitüntetésben 
részesülnek. Az anyavédelemről Lovrich tanár 
tart előadást és Szász Károly közöl megkapó 
emlékezést édesanyjától a lapban, Szederkényi 
Anna regénye és novellája, majd a „Háztartás”- 
ban 30 év óta megjelenő Konyha, Kertészet, 
Kézimunka és Hasznos tanácsadó rovatok stb. 
teszik teljessé az ünnepi számot. Mutatvány- 
számot díjmentesen küld a kiadóhivatal: Buda
pest, IV., Bécsi-utca 3. sz.

A Deák-téri templom családi hírei július 
és augusztus hónapokról. Keresztelés: Vuko- 
vits Sándor Gyula, Molnár Irén Erzsébet, Licht- 
blau Anna Emma, Csasztván Gábor, Paulini 
Béla Géza János, Kilián Margit, Ruttkay Zsu
zsanna Karola, Manswirth Erzsébet, Marcsek 
Edit Ida Gizella, Lévai Erzsébet, Pálfi Attila 
Imre, Gyurgyevits Árpád, Motko József, Font 
Gyula Miklós, Pozsonyi János György, Polgár 
Irén Katalin, Szabó Olga, Krisch Ernő Mihály, 
Szabó Margit, Péterfy Ákos, Stremen Erzsébet 
Berta, Némedy László István, Balog Erzsébet 
Irén, Locsava Lajos, Kovács György Károly, 
Varga Irén, Tremmel Kálmán János, Pfeiffer 
Erzsébet, Keuf János Imre, Szabó Ilona Júlia, 
Szabó Magda Lujza, Ruttkay Éva Ilona, Raki- 
tovszki Imre, Keiser Ottilia Vilma Anna, Pothárn 
Róza, Lovas Erzsébet, Váczi József, Béres 
Karolin Paula, Reizman Judit Kornélia, Somogyi 
József, Halászy Mátyás, Gerlóczi Sándor Lajos, 
Végh László Nándor, Simon Ferenc, Lengyel 
Irén, Pallus Sarolta, Juhász Margit Anna, 
Antovszky Angéla, Kontor Lajos István, Kaiser 
Sámuel Sándor, Horváth Etel Ibolya, Soós 
István János, Turcsán Ilona Margit, Takács 
József János, Bors Ferenc, Weil György Rezső, 
Árvái László Géza. Esketés: Hellner Károly 
Sándor ev,—Keller Mária Márta rk., Rimler 
László ev.—Sebe Mária Angyalka rk., Volner 
Győző rk.—Tóth Jolán ev., Cselák Elemér 
Richárd ev.—Osválh Katalin ref., Liptay Aladár 
János ev.,—Bognár Mária Irén ref. Szigeter 
Oszkár ev.—Varga Borbála rk., Dr. Béldi Béla 
Aladár Károly ev.—Muskovits Ilona rk., Szalóky 
Géza József rk.—Bakó Anna ev., Renner 
Károly rk.,—Malcz Gizella Edith ev., Ujházy 
János ev.—Szlávik Márta ev., Kocsis Gyula 
rk.—Bardon Julianna ev , Velko Antal rk.— 
Kopeczky Mária ev., Fleischer Géza Endre ev. 
—Fodor Erzsébet rk., Sotkovszky István Ádám 
rk.—Heincz Terézia ev., Laucsek Jenő ev .— 
Czaich Erzsébet Júlianna rk., Polákovics Dániel 
rk.—Zsebe Erzsébet ev., Bulyovszky Béla ev.—
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Pifkó Mária rk., Molnár János ref.—Molnár Erzs. 
ev., Lengyel Aurél gk.—Szilágyi Erzsébet rk , 
Petro Lajos rk.—Saly Margit ev., Patócs András 
ev.—Szfraka Erzsébet rk., Szeitlében Lajos ev. 
—Túrna Mária rk., Wolf Lajos ev.— Kimer 
Irén ev., Kimer Gusztáv Ede ev.—Babos Ilona 
ev., Petrán Mihály ev.—Gerbitz Mária rk., 
Stevánik István ref.—Román Anna ev., Maráczy 
János ev.—Kelemen Piroska Mária rk., Ragányi 
Ernő rk.—Polgár Rozália ev., Zubek Mihály 
rk.—Kirchner Erzsébet ev., Ilics Béla rk.— 
Szőczey Mária ev. Temetés: Hunfalvi Olga 3f, 
Kiss Anna 70, Kozma Dénes 53, Buró Lajos 
73, Diesberger Gyula 2 és fél. Farkas Ilona 20, 
Hellsinger Pál 47, Mester Tibor 1, Schuller 
András 54, Klincsek Hona 1, Vida Mihály 76, 
Polcz Gusztáv 42, Anton János 59, Gulyási 
Ilona 17, Kocsis Zsuzsánna 70, Mészáros István 
21, dr. Horsetzky Józsefné 49, Schóber Vilmos 
21, Vaskor György 4 és fél hó, özv. Barkóczy 
Józsefné 78, Varga Júlia 37, Marék Margit 
Mária 6 hó, Bóka István 54, Heck Béla 45, 
Katona Ilma 13, Aczél Dezső 55, Ágoston 
Károlyné 34, Varga Pál 7 hó, Hagemann Mihály 
53, Kuch János 17, özv. Hornyák Istvánná 73, 
Kajos Erzsébet 1, Weninger Vincéné 60 év. 
Adom ányok: Szegényeknek : N. N. 8, N. N. 20, 
névtelen 10, V. I. 5, N. N. 5, Szabó Lajos 10, 
N. N. 4, Pálfi János 10, Neustadt Istvánné 2, 
N. N. 1. K. J. 100, N. N. 5, Csórik Ilona 1, özv. 
Schuller Andrásné 26, Glock Vilmos 5, N. N. 
1, N. N. 6, dr. Pfeiffer Miklós 20, N. N. 3, 
Stevánik István 3, Halászy József 10, vitéz 
Halászy Sándor 10, Marék László 23, Takács 
Józsefné 3, Foltán József 5, Kiss Béla 2, a 
szarvasi árvaháznak: „Wotum“ 20, szabad 
rendelkezésre id. Kürmes Károly 20, Katona 
János 30 P.

Iskolaév elején iskolai ruhák, kötények, tornacipők, 
felszerelések, fehérneműk mérték szerint is jutányosán 
rendelhetők Krausz Károly VII., Abonyi-u. 4. Levelezőlap 
hívásra mintákkal házhoz megy.

Dr. Kiss Ernő egyetemes orvostudor. Rendel d. u. 
2—4. IX. Lónyai-utca 25. fszt. 2. Szegényeknek ingyen. 
Telefon: aut. 862-26.

Jóravaló mindenes főzőnő ajánlkozik. Címe a 
Deák-téri lelkészi hivatalban.

Balatonpartján az utóidényben napi 4-tzeri étkezés
sel pensió 5 pengőrt kapható. Schmid pensió Révfülöp.

Szegénysorsú 17 éves leányka, kinek 4 polgári és 
3 évi varróiskolai végzettsége van, szívesen elmenne ke
resztyén szabónőhöz, hol családtagnak tekintenék s teljes 
ellátást és csekély fizetést kapna, akár Pestre akár vidékre. 
Cim : Medveczky Jánosné Alcsut (Fehérmegye.)

Perfekt német urinő német órákat ad, gyermekek
nek, felnőtteknek legolcsóbban. Szives megkeresések. 
Szemere I. Vili., Futó-utca 26. fszt. 10.

Evangélikus tanárcsalád elvállal középiskolai leány
leánytanulót teljes ellátásra és magántanítésra is. Cim : 
VIII., Baross-tér 20. IV. 25.

Főzést, takarítást vállalna kisebb helyen özv. 
Vecsey Jánosné I., Városmajor-u. 44.

Egészséges idősebb nyugd. állami tisztviselőnő 
elmenne magános idősebb úri asszonyhoz lérsalkodónő- 
nek, kísérőnek, vagy házvezetőnőnek. Beteget is gyöngéd 
lürelerrmel ápolna. Németül is beszél. Ajánlatot kérek 
IV., Deák tér 4. I. 6. ev. gazd. nyilv. hivatalba.

Evang. vallásu mindenes úri házakhoz ajánlkozik. 
Cime IV., Deák-tér 4. I. 6. ev. gazd. nyilv. hivatalban. 
Meg'udható ugyanitt ügyes házvezetőnők és házt. alkal
mazottak címei is.

Kárpitos és díszítő hívünk ajánlkozik, minden e 
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra házhoz megy. Pálinkás Lajos és 
Klimscha Alajos, VIII, Vas-utca 19. műhely.

Magános nyugdíjas urinőt lakástársul fogadnánk 
bútorozott szobába megegyezés szerint. X, Juranics-utcai 
állami lakótelep F. épület fszt. 25. ajtó.

Nyugdíjas, perfektül főző, németül is beszélő urinő 
kevés fizetésért otthont keres gyermektelen . családnál, 
esetleg beteges magános urinőnél. Cim : V., Ügynök-utca 
7. sz. 1. em. 10.



1929. szeptember 8 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 7

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!



EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 1929. szeptember 8

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

Féhé“ Evangélikus Diakonissza Anvaházi Nvomda. BudaDest. VII.. Damianich-utca 28/b. — Felelős : Fekete Géza

8


