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A tettek vallása.
„Gyümölcseikről ismeritek meg őket.
Vájjon a tövisről szednek-e szőlőt,
vagy a bojtorjánról fügét ?
Máté 7, 16.

KéL fi& vaa-a^zellem nek. Az egyik mostoha,
a másik édesgyermek. Az e ls ő : a s z ó ; a m ásodik:
a tett. Csenevész, idétlen, korcsszülött a szó,
ámde a tett a szellem öröme, büszkesége, dédel
getett, izm os sarjadéka. Ahol a tett fölbukkan, ott
pusztuló romokból virágzó városok bukkannak
elő, jól^t mosolyog és örvendő holnapok sorakoz
nak. A terem tés kezdetén igy beszélt a szellem :
felosztom köztetek a mindenségct. N eked „tett"
adom a földet minden kincsével, szépségével
együtt. T e „szó" szolga leszel, miként a hírnök
előre futsz és jelented, hogy jön bátyád a tett,
nyomába jársz, mint kobzos dalnok és dalolsz
testvéred sikeréről.
É s elindult a szó nyomorult sorsára lázongó
szívvel. Dacból kiállt a terekre, beszélt, szónokolt,
rászedte, megcsalta az embereket. S a százszor
is becsapott emberiség csak nagysokára ébredt
föl búsan, sóhajtozva: nem tettek voltak, csak üres
frázisok, puffanó szavak. Tetteket, tetteket és ne
szép szavakat adjatok, mert a tettek csinálják a
történelmet, csak a cselekvések teszik naggyá az
egyéneket és a népeket.
Krisztus megállapította, hogy a zsidó vallás
a szavak vallása. Templombajáró farizeusok még
akadtak Jeruzsálemben, de lehajtó szeretet a
jerichói úton nem volt. Imákat még mormoltak az
ajkak, de gyakorlati szeretet, az irgalom, hiány
zott kinn az életben.
Akárcsak ma. Zsolozsmázók, istentiszteletre
járók vannak ma is, csak a cselekvők hiányoznak.
Kérdem tőled testvér: mily sok lehet a könnyek
száma, amik nem száradtak föl, m ert ép te nem

nyújtottad oda törlő zsebkendődet. Mennyi a törött
lélek, akik nem hisznek többé, de akiknek te hitet
adhattál volna? M ondd, hányszor térdepeltél le
nagy beteg ágyánál és könyörögtél Istenhez a
szenvedő piros egészségéért ? Félek tőle, hogy a
te keresztyénséged csak fül-keresztyénség volt.
Hallgattad ugyan a z isteni ig é t de nem tartottad
meg. Tartok tőle, hogy a te kegyességed csak
n y e lv k e g y e s s é g volt. Ámbár dicsérted énekkel
az Istent, de a szived gonosz maradt. Már pedig az
igazi vallásosság: erőteljes te tt Egy hosszú lánc,
ahol cselekedet cselekedetbe fogózik. Ahol nincs
tett, ott beteg a hit, mint sárguló fa a kert alján
lézeng-teng, de gyümölcs nem terem rajta.
A mi korunk a hitvány szavak kora. Gy ülé
sezünk, szónokolgatunk, ám eredményt felmutatni
képtelenek vagyunk. Országépitő propagandánk is
belefullad a szavak árjába. Legyen már vége a
szájaskodásnak 1 Tettek napjai siessetek! Krisztus
nevének örökös em legetése helyett a jézusi csele
kedet munkásai legyünk. Egy tett többet ér, mint
szavak garmadája. „A szavak elröpülnek, a tettek
vonzanak." — mondja a régi latin közmondás.
Protestantizmus, mozdulj meg v é g re ! „Hass,
alkoss, gyarapits s a haza fényre derül."
Tátrai.

Pünkösdi hangulat.
(Jázmin virággal van tele a szobám,
Krisztus képe körül feliér koszorú,
3m ádságos csendben, pünkösdi Szentlélek
— Simogat szivemben sok fájó emléket:
Ne legpen ma abban — pünkösdi ború.
Uudy Ilona
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Holland képek.
Irta Van. Schaiebnó Dina.
Rijsenburg, Hollandia.

Amikor M agyarországon voltam, láttam, hogy
az istentisztelet lefolyása után, amikor a gyüle
kezet már elhagyta a templomot, lépett be két
asszony kis gyermekkel a karján a templomba.
A lelkész m egkeresztelte a kisdedet. Amikor azután
érdeklődtem, hol a gyermek apja és anyja, azt a
felvilágosítást nyertem, hogy az anya még beteg,
a férje pedig nincs jelen.
Igazán, egy kicsit csodálkoztam. Mert nálunk
a kereszteléskor a kis gyermek szülei is mindig
jelen vannak. É s itt nálunk nincs keresztanya, se
keresztapa. Az is katholikus kovász a magyar
protestáns egyházban.
t
A keresztelési nálunk csakis a gyülekezeti
rendes istentisztelet keretében tartjuk.
Abban az egyházi iapban, amely a prédikáció
sorrendjét, a lelkészek neveit, az istentisztelet
helyét és óráját közli, mindig előre és külön
jelezve van, hogy melyik templomban lesz a
keresztelés és melyik lelkész keresztel.
A keresztclés ingyenes, mert a protestáns
egyházban nálunk nincs „stóia“. A szülők pedig
sokszor ajándékokat adnak a lelkésznek, mint
könyveket, de pénzt sohasem.
^
Amikor nálunk keresztelés van a templom
ban, akkor a keresztelendő gyermekek az ápoló
nőkkel a sekrestyében maradnak.. A gyülekezet
éneke után bejönnek a templomba, ahol a lelkész
M olvassa a keresztelő hitvallást (formulát vagy
ágendát), amelyben előfordul az a fogadalom,
hogy a szülők gyerm ekeiket a keresztyén hit
elveivel egyezően fogják nevelni. Erre m in d a k é t
szülőnek igenlőleg kell válaszolni. Azután az
ápolónő átadja a gyerm eket az anyának vagy
nagyanyának, aki a gyerm eket keresztvízre tartja,
csak ezután következik a keresztelés az Atya,
Fiú, Szent Lélek Isten nevében. A lelkész azután
imádkozik és a gyülekezet énekel, a gyermekek
pedig az ápolónőkkel haza mennek.
A lelkész főimegy a szószékbe és követ
kezik a beszéd, amelyben különösen rámutat a
szülők kötelességére az ő gyermekeikkel szemben.

Hódolat az Úrnak.
Elmondta a konfirmáció ünnepén Szarvassy Margit.

Ünnepnapi fehér köntös, lágy selyem a ruházat,
így kerestem ime Uram színedet, e szent házat.
Térdet hajtva szólok Hozzád, hallgasd meg rebegésem,
Bocsásd meg, ha földi por, én, neved ajkamra veszem.
Aranycsésze jóillattal színig töltve a szivem,
Oltárodnál im kitöltőm, vedd, mit nyújtok kegyesen.
Hódolatom im leteszem zsámolyodra Istenem,
Hála, hűség mind a tied, mind, mit rejt a kebelem.
Szivem dobban ezer hálát Neked, Uram, szent, dicső,
Utamra hogy hullott harmat, áldás, mint aranyeső.
Éltet Uram, leheletet, fényt szemembe Te adtál,
Oltalmadnak szárnya fedett, meg ne rontson a halál.
Nyoszolyámhoz őrállókul atyám adtad, jó anyám,
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Hogy a szive gyermeküknek boldog legyen és vidám,
Hogy csók ébresszen s altasson lágy danával alkonyon.
S becózgessen sok szeretet minden újult nappalon
Én pihentem, ők megvonták álomcsókját szemüktől,
Nélkülöztek, csakhogy nekom sok jusson az örömből.
Áldd meg Uram, lábuk nyomát, legyen részük kegyelem,
Bút ne ismerjen szivük, kik ennyi jót tettek velem.
Földig hajtom most meg magam, hogy Atyám vagy, Istenem,
Üdvruhába öltöztettél ama fénylő reggelen, ünnepen:
Midőn hullott egy gyermekre keresztvíznek harmatja,
Angyalajkon szólt dicsének, s áldást hintól, jó Atya.
Im a gyermek, kinek köntöst az angyalok varrtának
Visszajött ma sok társával, kik ma áldva áldanak.
Hadd csókoljam meg a helyet, hol éltemet megáldád,
Megszentelek hő imámmal minden rögöt és téglát.
Hadd tegyem le kűsógesküm e szent helyre zálogul,
Hogy szent hitem hivon tartom, mig a sir rám nem borul.
És ha kinál ez a világ kincset, vagyont hitemért,
Vagy ha sújt húsúit haragja, célt énnálam el nem ér.
Szivembe hát gonddal rejtem, Uram, nagy ajándékod:
Búban gyógyit, sírba kísér, s épit örök hajlókqjt.
Áldd meg Atyám, áldd e serget, mely ma hódol Tó Néked,
Szenteld szivünk templomoddá, óh adj örök húséget.

Istentiszteleti so rren d jun. 22-én. 9 órakor
ifjúsági istentisztelet. 11 órakor magyárul beszél: Szűcs
Gábor lelkész; 10 órakor gyermekistentisztelet a Vár
ban, a Krisztina-téren és a Labanc-úti iskolában.
K eresztelés. junius 10-én kereszteltük Szemők
János és Srücs Borbála fiát Tibort. Isten vezesse és
irányitsa életét.
H ázasság. Takách István elektrotechnikus junius
7-én vezette oltárhoz Leitgib Annát. Fiedler Gusztáv
junius 12-én esküdött örök hűséget Fiedler Zsuzsanná
nak. Sohase aludjon ki a szeretet lángja szivükből.
H alálozás. Temettük: Babor János irodatisztet
72 éves; Horváth István 39 éves gyári munkást;
Borbély Jánosnét 52 éves; Bárányos Erzsébet 23 éves
hajadont. Örök béke lengjen poraik felett.
A vasárnapi iskola, (gyermekistentisztelet),
22-én tartotta az őszi időszak előtt, utolsó összejöve
telét A várbeli lelkészi körzet 3 helyen tartott fel
vasárnapi iskolát az id én : a Várban, a Krisztina-téren
és a Labanc-úti iskolában, összesen mintegy 200
gyermek vett azon részt. A várbeli gyermekístentisztelet vezetője Bárdos Lajosné és Mikus Juci; a Krisztinatérié Bohár László és Kiss László lelkészek, Tscheik
Johanna, és a Labanc-úton dr. Holló Árpád és Banyó
Annuska voitak, akik fáradságot nem ismerő munká
val hirdették a Krisztus evangéliumát. 22-én d. u. a
vasárnapi iskolába járó gyermekek részére szeretetvendégséget rendezünk, melyre az egyház presbitéri
umát és a szülőket szeretettel meghívunk.
Közgyűlést tartunk 22-én, déli 12 órakor istentisztelet után, a várbeli iskola tornatermében. Ennek
a közgyűlésnek fontos tárgya: a várbeli és kelenföldi
lelkészi körök szétválása, illetőleg külön egyházközsé
gekké való alakulása. Kérjük egyházunk erre jogosult
férfi tagjait, hogy a nagyjelentőségű közgyűlésen nagy
számban résztvenni szíveskedjenek. Az önálló vagy
vegyes házasságban élő nők a közgyűlésen E. A.
értelmében szavazati jogukat Írásban adott s két tanú
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által aláirt meghatalmazás útján gyakorolhatják. Meg
hatalmazott az egyházközség bármely férfi tagja lehet,
egy meghatalmazott csak égy meghatalmazást képvi
selhet. A meghatalmazások a közgyűlést megelőzőleg
három nappal, tehát 19-én este 6 óráig adandók be
a kelenföldi lelkészi kör hivatalában, I., Villányi-út 1. sz.
alatt. A közgyűlést megelező csütörtökön, azaz junius
hó 19-én d. u. Va7 órakor iskolánk tornatermében
egyháztanácsi ülés lesz.
Meghívó. 0 Főméltósága Vitéz Nagybányai
Horthy Miklós Magyarország kormányzója, József
Királyi Herceg Ó Fensége legfőbb Védnöksége, Györy
Lóránt dr., Jekelfalussy Zoltán, Nádossy Imre dr,
Papp Elek dr., Pékár Gyula dr, Pesthy P á t dr,
Radvánszky Albert báró, Sándy Gyula, Schulcz Ágost
dr., Szászy Béla dr., fővédnöksége alatt A Mária
Dorottya Királyi Hercegasszony által alapított budai
evangélikus templom alapja javára 1924. évi junius
hó 23-án a margitszigeti Sziget Club helyiségeiben
rendezendő Evangélikus Rózsaünnepélyre. Jegyek
borítékos meghívó előmutatása mellett a rendezőbizottság irodájában (I. kér. Vár, Werbőczy-utca 28.
szám, telefon: 47—68), junius 21, 22, 23-án Bellevue
szálló (Attila-utca 53.) kisszalonjában d. e. 11—1-ig,
d. u. 5—7-ig, valamint az ünnepély napján a hely
színen válthatók. Kezdete este 9 Órakor. Csáládjegy
(3 személyre) 100.000 K, személyjegy 40.000 K, táncos
jegy 20 000 K. Felülfizetéseket a jótékonycélra való
tekintettel köszönettel fogadunk. Védnökök: Boros
József dr., Burchard-Bélaváry R. dr., Busztin Gyula
dr., Buttler Ervin báró, Csók István, Czékus Miklós
dr., Domokos Andor dr., Fáber Fülöp, Faludy Oszkár
dr., Farkas János, Földváry Elemér, Fülöp Alfréd,
Genersich Andor dr., Glatz Erich dr., Gömöry Gyula
dr., Görgey Miklós, Hayde Gyula dr., Hercegovátz Ervin,
Heuduska Rezső, Hornyánszky Ernő, Hornyánszky
Viktor, Jármay Elemér dr., Kell Hugó, Kókay Lajos,
Kormos Alfréd, Kozma Ferenc, Kralovánszky László
dr., Kun Gyula, Kunszt János dr., Lányi Lajos dr.,
Lányi Márton dr., Láhne Henrik, Lichtenberg Ernő,
Lingel János, Lingel Károly, Liszka Viktor dr., Lypola
Irjo, Manninger Rezső dr., Marik Ernő, Mechwart
Hugó dr., Meskó Pál, Milotay István dr., Neugebauer
Kornél, Neugebauer Vilmos, Reichel Henrik, Ruprecht
Olivér dr., Sebess Dénes dr., Stromszky Sándor,
Scheuer Róbert, Scholz Kornél dr., Vitéz Schultz Ágost
dr., Székács Aladár dr., Szeszlér Hugó, Szőnyey Lóránt
dr., Szterényi Hugó, Thebus Aladár dr., Tolnay Lajos,
Uhlmann Lajos dr., Zelenka Frigyes, Zsigmondy Dezső.
Elnök: Gaál István, ügyvezető elnökök: Grosz György,
Mispál Lajos. Budai társadalmunk figyelmét szeretettel
hivjuk fel erre az ünnepélyre. Hisszük, hogy a nemes
célra való tekintettel mindannyian ott leszünk. A templom
renoválással kapcsolatban, egy régi szép tervünket
óhajtjuk megvalósítani, a hősök emléktáblájának el
készítését. Felkérünk azért mindenkit, akinek hősi
halottja van, sürgősen jelentse be a lelkészi hivatal
ban, (I., Werbőczy-u. 28.) hogy a késedelem által,
nehogy kimaradjon valaki. Az aránybetüs emléktáblát,
a templom belső falában fogjuk elhelyezni s méltó
ünnepség keretében leleplezni.
A keddi bibliaóra az őszig szünetel. Hisszük,
hogy szeptemberre sokan lesznek, többen, mint eddig,
akik szomjuhozzák az igazságot.
A várbeli konfirm áltak junius 14-én tartottak
megbeszélést avégből, hogy megalakítják a konfirmál
tak egyesületét, amely hetente összejön. Célja az
egyesületnek az evangélikusok összetartása, vallásos
és kulturális önképzés. Tátrai Károly, vallástanár vál
lalta e kis, lelkes sereg vezetését. A megalakulás 19-én
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d. e. 10 órakor lesz, a várbeli iskola tornatermében.
Minden tavaly és tavalyelőtt konfirmált leányt és fiút
szeretettel hívunk, hogy lépjenek be az egyesületbe.
Az egyház részéről örömmel üdvözöljük ezt az ön
tudatos munkát és Isten áldását kérjük a vezetőkre
és tagokra.
Közgyűlés. Junius hó 13-án, a várbeli iskola,
termében közgyűlést tartottak, melyen Alberty PgyteJp
oki. tanítónőt, vallástanitónőnek választottak' meg.'
Alberty Paulában az egyház reméli megtalálni mind
azt a garanciát, mely evangéliumi hitünket elmoshatatlanul belevési azon gyermeki lelkekbe, melyek tőle
kapják a mi szép, tiszta hitünk örök, romolhatatlan
kincseit. Hozta Isten Alberty Paulát közénk!
V asárnapi iskolai világkongresszus. A Vasár
napi Iskolai Világszövetség f. év junius 18—26. nap
ján Glasgowban a IX. vasárnapi iskolai világkongreszszusát tartja meg, melyen mintegy 5000 kiküldött fog
összeseregleni a világ" különböző részeiből. A kon
gresszus fő része arról való tanácskozás, miképen
lehet a gyermekeket minél eredményesebben a Krisz
tushoz vezetni és őrizetében megtartani. Hazánk 403
vasárnapi iskolájának több mint 23.000 tagjainak
17 tagú magyarküldöttsége vesz részt a világgyülésen.
Felhívjuk a t. olvasók figyelmét arra az országos
konferenciára is, mely julius 11., 12. és 13-án Buda
pesten lesz és amelyre a Világszövetség egyik főtit
kára, dr. Peárce is eljő, ki a következő tárgyakról
fog előadást tartani: Vallásos nevelés és a civilizáció.
Vallásos nevelés és evangeüzáció. Vallásos nevelés és
a világbéke. Vezetők képzése a vallásnevelés terén. E
konferenciára a Vas. Isk. Szövetség titkáránál lehet
jul. 1-ig jelentkezni (Budapest, I., Bertalan-u. 24.), ki
a lehetőség szerint szállásról is gondoskodik.
Közöljük olvasóinkkal többek hozzánk érke
zett kérdéseire, hogy Porkoláb István „Ünnep után*
c. tárcájának a folytatása a nyomda átrendezésekor
elveszett s azért nem tudtuk tovább közölni. Mihelyst
a zűrzavarból előkerül, legelső dolgunk lesz,alapunk
olvasóközönségétől annyira szeretett iró művét folyta
tólag leközölni.
S zeretet o ltárára. Mária Dorottyának: Tscheik
Janka 25.000, Bartos Antalné 7.500, Dévény Károlyné
7.500, K. Gy.-né 25.000, Kun Gyuláné 20.000, Mitterspacher Jőzsefné 10.000, Schmeis Ágostné 10.000,
Szarvassy Cornélia 30.000, Nicora Jánosné 10.000,
Nadányi Blanka 25.000 K. A Hegyen épített városra
előfizettek: Martos János 25 000, VecseyMária20.000,
Lévay Gyuláné 10.000, Radnay Béla 30.000, Deme
Bálint 20.000 K. Templom renoválásra: Dr. Pajor
Rezső 100.000, Jamriska Gyula 20.000. A gyáminté
zetnek juttattunk az offertórium és templomi Gusztáv
Adolf perselyből 350.000 K-t. Isten áldása legyen az
adakozón és adományon.

HÍREK.
T éjákoztató a kőszegi ev. leánynevelőintézet
nyári tanfolyamáról. A kőszegi ev. leánynevelő intézet
julius hóban négyhetes német, francia és angolnyelvi
tanfolyamot rendez rendszeres sportolással, kirándulá
sokkal s általában nyári üdüléssel egybekötve. A nyári
tanfolyam célja a felvett növendékek számára lehetővé
tenni a modern nyelvekben (német, francia, angol)
való továbbképzést, de nem merev iskolai rendszerrel
és keretek között, hanem kellemes üdüléssel, kirándu
lásokkal és testedzéssel kapcsolatban. E cél meg
valósítására kiváltképen alkalmas Kőszeg városa év
százados kulturáltságával és természeti szépségeinek
gazdagságával. A tanfolyam számára biztosítva van
oly kiváló tanárok közreműködése, akik éveken át
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külföldön folytatott tanulmányokkal képezték ki magu
kat modern nyelvek tanítására s akik ezen kívül a
német, francia, svájci és angol hasonló irányú nyári
tanfolyamoknak és általában a külföldi nőnevelésnek
alapos ismerői. így magában a tanításban a nyelv
tanítás legmodernebb módszerei fognak érvényesülni.
Az említett idegen nyelveket, mint anyanyelvűket
beszélő külföldi nyelvmesternők és nevelőnők lehetővé
teszik, hogy a napközi társalgás állandóan a tanult
nyelven folyik a magyar használatának teljes kizárá
sával. Rendszeres naponkénti svéd és rithmikus torna,
úszás, tennisz, kirándulások a szomszédos hegyekbe
fogják a testi nevelést szolgálni. Mindez a házi orvos
tanácsának meghallgatásával külön tanárnő szakszerű
vezetése mellett történik. Természetes kiegészítése
ennek a bőséges és változatos táplálkozás. Naponként
ötszöri étkezéshez kellő mennyiségű húsról, tejről,
tojásról és gyümölcsről az intézet gazdasága gondos
kodik. Hetenként egy-egy egésznapos kirándulás. Egy
Szombathely városának megtekintésére, egy a híres
jáki templom megnézésére, egy Irottkőre, Dunántúl
legmagasabb csúcsára s egy a gyönyörű vidék övezte
lékai várhoz. A növendékek állandóan orvosi felügyelet
alatt állanak, esetleg gyengélkedők a külön beteg
szobákban nyernek elhelyezést és szakszerű gondos
ápolásban részesülnek. A részvétel összes költsége
160 aranykoronában van véglegesen megállapítva. Ez
összegben esetleges mosás leszámitásával minden
benne van. (Lakás, teljes ellátás, tanítás és felügyelet,
a kirándulások és sportolások költségei). A nyaralásra
elsősorban oly középiskolai 10—18 éves leánytanulók
vehetők fel, akik teljesen egészségesek és intézeti
nevelésre alkalmasak, amennyiben a hely engedi
figyelembe vehetők hasonló korú más iskolába járó
növendékek folyamodásai is. A folyamodások á Kőszegi
Ev. Leánynevelőintézet Igazgatóságához intézendők.
Mellékelni kell az orvosi és legutolsó iskolai bizonyít
ványt, az utóbbi helyett esetleg a tanuló igazgatójá
nak, vagy alulírott igazgató személyes ismerősének,
ajánló levelét. A folyamodások a beérkezés sorrendjé
ben nyernek elintézést. Meghatározott szám betelte
után jelentkezők nem vehetők figyelembe. A növen
dékek állandóan intézeti fegyelem és gondos felügyelet
alatt állanák. Ha valaki a házi rendhez nem alkal
mazkodik, jogában áll az illetőt az igazgatónak min
den külön eljárás mellőzésével eltávolítani. Az intézet
a növendékeket megfelelő felügyelet mellett Budapesten
is átveszi, illetőleg oda visszakiséri. A felvett növen
dékek részletes utasítást kapnak a pontos indulást, a
magukkal hozandó tárgyakat stb. illetőleg. További
felvilágositást levélben is nyújt az intézet igazgatósága.
Budapesten élőszóval szívesen ad tájékoztatást dr.
Arató Amália áll. leánygimnáziumi tanár (Andrássy-út
65. sz. áll. leánygimnáziumban pénteken 12—1-ig,
vagy Garay-utca 42. sz. földszint). Kőszeg, 1924.
junius 5-én. Arató István igazgató.
Vissza az elhagyott utakra. Németországban
a forradalmi időkben rendkívül sokan léptek ki az
egyházból. Az új törvények már nem kötelezték a
szülőket gyermekeik vallásos taníttatására, ezért sok
tanuló nem is járt vallásórára. Telt, múlt azonban az
idő s ezek a vallásellenes emberek rájöttek arra, hogy
Isten nélkül mégse lehet megélni. Kezdenek tehát
lassan visszatérni az elhagyott egyházhoz. Ennek kö
vetkeztében aztán a törvényeket is megváltoztatják.
Január 20-án a szászországi közoktatásügyi miniszter
megsemmisítette azt az előbbi rendeletet, mely sze
rint az iskolákból a tanulás előtti s utáni imádság
száműzve volt Hasonlóképen lehetővé tette, hogy a
gyermekek az ünnepek alkalmával templomba mehes
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senek, mert eddig igyekeztek megakadályozni. Öröm
mel nézzük ezt a haladást, de másrészt fáj, hogy
Krisztus Urunk születése után 2000 év múlva ilyen
„sikerek" felett kell örvendeznünk. Bezzeg a zsidók
nem tiltják el gyermekeiket a vallástanitástól, sőt
ellenkezőleg, mindent megtesznek arra, hogy gyerme
keik vallásosan legyenek nevelve. Igaza van Luther
nek: „Akié a gyermek, azé a jövő!"
A szarvasi ev. tanitónőképző intézetre fel
hívjuk budai hittestvéreink figyelmét. A tanitónőképző
1917 óta működik. Illő, hogy mindenki, aki tanítónői
pályára óhajtja adni ev. leányát, a mi evangélikus
intézetünkhöz forduljon, mely pedagógiai szaktudásá
val és nevelésével, erős evangélikus hitével első helyre
küzdötte fel magát. Pártoljuk ezen intézményt, mert
ha idegenül maradunk, úgy el lehetünk készülve,
hogy egy nap az állam minden segélyt megvon tőle,
mint nem életképes intézménytől Az érdeklődők biza
lommal forduljanak az intézet igazgatóságához, akik
a'bővebb felvilágositást készséggel megadják.
Felkérjük mindazokat, akik a Eózsaünnepélyi meg
hívóra igényt tartanak, jelentsék azt be a lelkószi -hiva
talban. (L, Werböczy-u. 28.)

Felkéretik az az evangélikus család, aki árva
gyermeket örökbe fogadna (9 éves leányka), sürgősen
jelentkezzék a lelkészi hivatalban.
Németül tudó idősebb nő, családnál állást keres.
K erestetik 15—20 asszony, 18—60 évig, akik
conzervgyárban gyümölcsöt hámoznának, jelentkezni
lehet: Antalffy Irén, II., Battyányi-u. 65. szám alatt.
Elveszett esernyő. A Mária Dorottya jótékony
nőegyesület április első szerdai közgyűlésen elveszett
egy bamanyelű női esernyő. Megtaláló, kéretik, küldje
be a lelkészi hivatalba.
.
Felsőbb kereskedelm it végzett, angolul ésr
németül is beszélő ev. fiatalember alkalmazást keres.
Cim a lelkészi irodában.
Tisztviselő neje, ki nagy nyomorba jutott, kéri
a hittestvéreket, ki segítené őt ruhával, fehérneművel ?
Zelenka P ál oki. mérnök szőnyegműhelyében
1., Ráth György-u. 18/a. legszebb keleti szőnyegek
készülnek. Jutányos árak.
Kardos Jeriőné iparm űvészeti szalonjában
jutányos áron készítenek függönyöket, kézimunkákat,
fehérhimzést, fehérneműt. Gyors kiszolgálás. IX.,
Soroksári-út 42., IL em.
Krausz Rezső ev. kályhásmester, I., Vérmező-u.
14., vállal mindenféle kályhajavitási munkálatot. Az
általa készített kályhák 50%-os tüzelőanyag megtaka
rítást jelentenek. Szolid árak.
Hill Otti II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját az
evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos,
kiszolgálás.
Szövőszékeket szőnyeg és gobelinszövésre leg
jobb kivitelben szállít Vágó Béla ev. iparművész.
Asztalos műhely: II., Láncnid-utca 4. Iparművészeti
műterem: Lánchid-u. 13.
Zsenis Já n o s modern cipész, I., Krisztina-körút
77. Műhelyét az evangélikus hittestvérek figyelmébe
ajánlja 1
Szabady Antal fodrász-termeiben előzékeny,
figyeltaes kiszolgálás. Fő-utca 1.
Rőder P é te r szobafestő és mázoló a híttestvérek támogatását kéri. Levélcím': Pesthidegkut, Széphalom, Kossuth-u. 15. Gondos munka. Jutányos ár.
F elelős veeető: F e k e te Géza.

