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dvent első vasárnapján a ke- 
resztyénség örök királya vo
nul be ismét közénk, mint 
egykor Jeruzsálembe a ho
zsannázók között. Ünnepek 
kezdődnek újból. Egy fél
évig járt-kelt közöttünk min
den nagy ünnepünk levegő

jében, hogy változásra, jobbulásra, lelki 
szebbülésre ösztönözzön. Azután az 
ünnepnélküli félévben időt engedett ne
künk, hogy munkálkodjunk valami ke
veset magunkon és a ránkbízottakon, 
hivatásunkban és családunkban. Most 
újra jön, hogy fáradhatatlanul újból 
kezdje a munkát.

Csak egy pillantás kell neki lelki
életünkbe, hogy lássa: vájjon tettünk-e 
valamit komoly keresztyén földi életünk 
előbbre haladása, lelki mivoltunk fejlő
dése, örök életünk kiérdemlése tekinteté
ben ? Egy pillantással megállapítja ró
lunk, haladtunk-e vagy hanyatlottunk? 
S ha mi önmagunknak is feltesszük a 
kérdést, ha mi meg tudjuk hallani saját 
lelkiismeretünk feleletét, akkor Isten ke
gyelméből végre itt van az ideje annak, 
hogy az adventi királyban felismerjük 
magunk számára is azt a karácsonyi

gyermeket, akit az emberek megváltó
jának, az emberekért alázatosan, de 
folytonosan küzdő megszabadítónak kül
dött el Istenünk.

Haladtunk vagy hanyatlottunk, 0  
újra munkába áll érettünk. A haladó
kért, hogy örömmel segíthesse tovább; 
a hanyatlókért, hogy újból haladókká 
tegye őket; a közömbösekért, hogy ér
deklődők legyenek; az ellenségesekért, 
hogy belássák elvakultságukat; az el
veszettekért, hogy megmenthesse őket. 
Ha mink magunk is megismerjük ma
gunkon és észrevesszük másokon a külső 
ünneplés felső ruháját, hiába teríte
nénk eléje azt a jeruzsálemi úton, meg
ismeri ő is. Ezért állapítja meg Pál 
apostol az igazi adventi készülődést egy 
teendőben: levetni a sötétséget és fel
öltözni a világosságot.

Advent napfényes kapujában állunk, 
mert a Jézus Krisztusban megjelent is
teni kegyelem ragyog felénk karácsony 
hajnalából. Titokzatos dolgot kíván az 
apostol: lassanként e földi élet alatt fel 
kell öltöznünk magát az Ur Jézus Krisz
tust, vagyis az Atyának engedelmeskedő 
gyermek életét mára, karácsonyra, az 
egész életre, az örökkévalóságra . . .

III. évfolyam 39. szám. 1927. november 27.
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Uj korálkönyvet !
A bányai evang. egyházkerület tavalyi köz

gyűlése engem jelölt ki az énekügyi bizottság 
elnökévé. Ezen minőségemben első célomnak 
tekintem éneklésünknek azon művészi nívóját el
érni, amely egyedül méltó az Istent dicsőítő ének
léshez. Azért mondom, hogy „egyedül méltó", mert 
meggyőződésem, hogy Isten azért áldotta meg az 
embert művészi vénával, hogy éljünk is vele. Mi
képen hálálhatjuk meg jobban Istenünknek ezen 
adományát, mint úgy, hogy ezen művészi képes
ségünket letesszük az Úr oltárára, azaz, hogy ezen 
képességünket felhasználva dicsérjük a Minden
hatót a mi énekeinkkel.

Azon művészi elveket, amelyeknek alapján 
közelebb jutunk kitűzött célunkhoz, ezúttal csak 
általánosságban vázolom. A dolog természetéből 
folyik, hogy abszolút érvényességű tételeket nem 
állíthatunk fel, mert hiszen művészetről lévén szó, 
elveink alá vannak vetve korbeli Ízlésünknek, mint 
ahogyan ez minden más művészetben is így van. 
Mindenekelőtt erős és törhetetlen hittel kell hin
nünk, hogy a mi evang. koráldallamaink művészi 
műtermékek a szó legnemesebb értelmében. „Die 
Protestanten wissen ja gar nicht, was sie an ihrem 
Choral habén !“ Ezt egy katholikus ember mondta, 
a közelmúlt idők legnagyobb német zeneköltője: 
Max Reger. Úgy látszik, szükségét látta, hogy 
figyelmeztessen bennünket erre, mert Bach óta 
mintha kiment volna a köztudatból, hogy korál
jaink micsoda nagy kincses eredményei az emberi 
lélek művészi tevékenységének. Sok nálunk a 
panasz, hogy az egyes vidékeken különbözőképen 
deformált alakban éneklik koráljainkat. Vigaszta
lódjunk. így van ez még a protestáns Németország
ban is. Hiszen ott úgyszólván minden városnak 
megvan a maga külön korálkönyve. Igaz viszont, 
hogy ott hatalmas erőfeszítéssel dolgoznak az egy
ségesítésen, s ezen törekvésüknek már meglát
szanak az eredményei is. Pár év óta, amióta mint 
egyházunk főorgonistája, a különféle és rossz ének
lési módok összes kellemetlenségeit magam is 
tapasztalom, egyik életcélomul tűztem ki, hogy 
közreműködjem a koráljainkat egységesítő törek
vésben. Ez indított arra, hogy ebben az ügyben 
kérdést intézzek a protestáns musica sacraban 
Németország legelső szaktekintélyéhez, Bach leip- 
zigi trónusának örököséhez s nekem volt meste
remhez, Straube professzorhoz. Válasza rendkívül 
megörvendeztetett s bizonyos elégtételfélét éreztem. 
Ugyanis azt a forrásművet ajánlotta nekem, amely 
szerint én már megelőzőleg két esztendővel ját

szottam koráljainkat vasárnaponként Deák-téri 
templomunkban. Ez a mű Cári Fuchs „Takt und 
Rhythmus im Choral" című műve. A németországi 
egységesítő törekvések oda tendálnak, hogy ameny- 
nyire lehetséges, az ebben a műben közölt módon 
kottázzák le a korálokat. Megjegyzem a műről, 
hogy az egész zenetudományi világirodalomban 
még sohasem volt oly megdönthetetlenül és tudo
mányos alapon meghatározva a korái metrikája és 
dallami struktúrája, mint ebben. Jó magamnak az 
a célom, hogy itt hazánkban is e mű szerint han
gozzanak koráljaink. Evvel egy csapásra két célt 
képzelek elérhetni. Az egyik egy könnyebben meg
valósítható, s ez az, hogy az általam készített 
kéziratban lévő korálkönyv dallamformái egyezni 
fognak a Németországban használt formákkal, s a 
másik cél, amelyet talán nehezebb megvalósítani, 
az, hogy hazánkban is megteremthessük a korálok 
egységes formáját egy ilyen korálkönyv kiadása 
által. Nem elég azonban, hogy egy ilyen korál- 
könyvünk legyen. Szükségünk van énekeskönyvre 
is, amelyben valamennyi koráldallam le van kot- 
tázva. Szegénységi bizonyítványa egyházunknak, 
hogy ugyanakkor, amikor református testvéreink
nek és a katholikusoknak is, sőt a baptistáknak is 
meg van a maguk kottás énekeskönyvük, nekünk 
valójában csak úgynevezett szövegkönyvünk van, 
amely csak bitorolja az énekeskönyv elnevezést. 
A koráldallamok lefixirozásán kívül nagyon fontos 
és nehéz probléma még azoknak helyes harmoni
zálása. Ez persze csak a korálkönyvre vonatkozik, 
az énekeskönyvre természetszerűleg nem. Közkézen 
forgó korálkönyveinknek nagy hibája, hogy a har
monizálás unalmasan egyhangú, szellemtelen, s 
általában olyan, hogy nem festi alá, azaz nem 
támogatja a koráldallam karakterét. Mert minden 
koráldallamnak megvan a maga individuális 
karaktere, s épen ezt kell kiemelni stílusos har
monizálás által. „Die Melodie ist traurig oder 
freudig oder anders. Sie ist eine Tatsache, an dér 
die Worte vorübergleiten", mondja Gottlieb Harms 
„Bemerkungen zűr kultischen Musik" című művé
ben. Hogy ezt Bach is így érezte, bizonyítják korál- 
feldolgozásai, amelyekben minden egyes korál- 
dallamot különböző módon kezelt. Természetes, 
hogy Bach korálharmonizációit hangról-hangra nem 
alkalmazhatjuk a gyülekezeti éneklésnél. Még pedig 
két okból: először azért, mert Bach ezeket vegyes
karra, nem pedig orgonára írta, már pedig más 
a kezelés módja az énekhangoknak és más egy 
hangszernek. Másodszor pedig azért, mert Bach 
magát a koráldallamot is megváltoztatta úgy a 
dallam vonalvezetésében, mint ritmusában, amely
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mód nem egyeztethető össze a gyülekezeti éneklési 
mód követelte egyszerűséggel. De van valami a 
Bach harmonizációiban, amit a művészi cél érde
kében feltétlenül át kell vennünk, s ez a harmo
nizációinak szelleme. Csekély erőmmel azon igyek
szem, hogy az általam jelenleg készülő korálköny-

vembe ezen szellemet belevigyem, hogy mihama
rabb elérhessük hőn óhajtott célunkat: csodálatos 
koráljainknak művészi köntösbe formálását ad 
majorem Dei glóriám 1

Z alánfy A ladár,
zeneművészeti főiskolai tanár.

G árdonyi Testvérek felvétele.

A Kossuth-szobor leleplezési ünnepélyének, a mi szempontunkból kétségtelenül az volt a 
legszebb része, amikor dr. Raffay S. püspök vezetése mellett több, mint negyven evan
gélikus lelkész, mint élő bizonyságtétel megjelent a szobor talapzatánál s jelenlétével 
kimondhatatlanul hatalmasan s hatásosan prédikált az evangéliumi nevelő erők egyetlen 

értékes voltáról.
Körülbelül abban az időben Newyorkban Kossuth-szobor alapkőletéleli ünnepség volt, 

amelyről a mi lapjaink is hoztak referádákat s ezekre volna néhány szavunk.
Az ünnepségre felvonulók sorai között az amerikai magyar értékek jelentek meg s a 

szónokok lelkiismeretesen kifejtették Kossuth jelentőségét és hatását: első helyen ünnepelték 
úgy, mint aki a vallásszabadság apostola volt. De hiába kerestük az odakünn élő evangélikusok 
képviseletét, s majdnem azt lehetne hinni a sok református lelkész szónoklatai alapján, hogy 
Kossuth Lajos református volt.

Mert evangélikusnak vallotta magát s mert mi mint ilyent is határtalan rajongással 
szeretjük, az amerikai ünneplés hiányait csak úgy tehetjük jóvá, ha az 1928. márc, 15-én tartandó 
szoborleleplezési ünnepélyre elküldi a magyar ev. egyet, egyház az erre egyedül hivatott képviselőjét.

A magyarságot Amerikában azon az ünnepségen mint kormánymegbízott és az egész 
küldöttség vezetője csak az az evangélikus egyházfő képviselheti, aki az egész magyarságot és 
egyházunkat a maga markáns egyéniségével méltóan szólaltathatja meg.

Gaudy László.
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Kossuth Lajos evang. egyház
felügyelői tiszte.

Okolicsányi Gyula, nógrádi egyházmegyei 
felügyelő, aki évtizedek óta pesti magyar egyhá
zunk presbitere, mint a sámsonházi evang. egyház- 
község felügyelője, érdekes cikket írt az Evangé
likusok Lapjában Kossuth Lajos egyházfelügyelői 
tisztéről. Elmondja, hogy a számkivetésben élő 
legnagyobb magyar minden tisztséget, mellyel 
innen hazulról megtisztelték, következetesen vissza 
utasított, — a nógrádmegyei sámsonházai evang. 
egyházközség főfelügyelői tisztét elfogadta. Erről 
sajátkezű levele tanúskodik, mely keretbe foglalva 
a sámsonházi lelkész hivatalos szobájában ma is 
olvasható. A levél így szól:

„Tisztelendő Vladár János ev. lelkész urnák 
Sámsonháza, Nógrád m. A sámsonházi ágostai 
hitv. evangel. Egyház Gyűlés m. Február 17-kei 
határozata, melyei azon Egyház Főfelügyelőjévé 
megválasztattam, Tiszt. Lelkész ur Martius 16 kai 
levelének kíséretében kezemhez jutott. Van sze
rencsém az irántam mutatott bizalomért őszinte 
hálámat jelenteni. E választást megtiszteltetésnek 
tekintem, s teljes készséggel elfogadom, csak azt 
sajnálva, hogy a számkivetés, melyre Hazánk 
politikai viszonyai által kárhoztatva vagyok, meg 
nem engedi, hogy az Egyház javának előmozdí
tásához oly hatályosan hozzájárulhassak, mint azt 
tenni óhajtanám. De a mit és mennyit a körül
ményekhez képest tennem Iehetend, azt teljes 
készséggel felajánlom; amiértis lekötelezve érzen- 
dém magamat Tisztelendő Uraságodnak, ha engem 
híveinek egyházi s iskolai ügyei és szükségei 
felől időnkint felvilágosítani méltóztatandik. Hálás 
köszönetem megújítása mellett van szerencsém 
hitrokoni testvériességgel tiszteletemet jelenteni s 
magamat Tiszti. Uraságod s az Egyház gyűlés 
jóindulatiban ajánlani. Kelt Turinban, Olaszország
ban Ápril 6kán 1871. Kossuth Lajos". — Ezt a 
főfelügyelői tisztet a hontalan remete 1894-ben 
bekövetkezett haláláig tényleg be is töltötte, mit 
halála után hűséges egyháza egy a sámsonházi 
ev. templom belső falában elhelyezett márvány táb
lán a következő felírással örökített meg: „Kossuth 
Lajos, Magyarország volt kormányzója, a sámson
házai evang. egyháznak 1871-től 1894-ben be
következett haláláig főfelügyelője volt".

Győry Vilmos emlékünnepélye 
Győrött.

A győri evang. ifjúsági egyesület nov. 20-án 
leplezte le nagy ünnepség keretében Győry Vil
mosnak, a lelkész-költőnek, neves műfordítónak 
szülőházát megjelölő emléktáblát a győri evang. 
egyház épületének falában. A városházi nagy
teremben tartott díszközgyűlésen a vármegye, a 
város és a társadalmi intézmények összes előkelő
ségei részt vettek, résztvettek a testvérfelekezetek, 
sőt a róm. kath. ifjúság képviselői is. Képvisel
tette magát Győry Vilmos két gyülekezete: az 
orosházi és a pesti is, Győry Vilmos családját 
pedig Margit leánya képviselte. A zsúfolásig meg
telt teremben az ünnepi beszédet Rákosi Jenő 
mondotta, aki Győry Vilmos korának és kora köl
tészetének érdekes jellemzését adta:

„Győry Vilmost én személyesen ismertem. Ő 
inkább passzív, mint aktív költő volt. Nem annyira 
költői alkotó, mint inkább egy költőin érző lélek. 
Ez a tulajdonsága magyarázza meg, hogy miért 
volt ő legnagyobb a műfordításban. Mint fordító 
olyan tökéletes, világos, hű, találékony, fordulatos, 
simulékony, hogy alig lehet fordításait más fordí
táshoz hasonlítani. Hasonlatos a meséhez, melyben 
a madarak királyt választottak, mondván, hogy az 
legyen a király, aki a legmagasabbra tud repülni, 
és felszállt a sas, de szárnyai alól kiröppent a 
pacsirta, még feljebb ment és ő lett a király. Ez 
volt Győry Vilmos, aki az idegen birodalmak nagy 
sassainak szárnyára ült rá és mint fordító följebb 
ment náiuknál, mert azok csak a maguk nemzeté
nek énekeltek, Győry Vilmos pedig az ő éneküket 
elmondotta, nekünk magyaroknak, akikre azok a 
költők sohasem gondoltak, talán azt sem tudták, 
hogy a világon vagyunk.

Győry Vilmos a passzív költészetnek nagy 
alakja volt. Tele volt a költészet ideáljaival, a köl
tészet kultuszával, szeretetével. Az ő dicsőségét 
őrzi az irodalom."

Ezután az evangélikus vegyeskar Győry 
Vilmos két megzenésített költeményét adta elő, 
Kuszák István Győry Vilmos-költeményeket sza
valt.

Majd Kapi Béla evang. püspök mondotta el 
emléktáblaavató beszédét, melyben többi között a 
következőket mondta:

„A szív embere volt elejétől egész végig és 
költészete is tulajdonképen nem más, mint az ő 
szívének őszinte és igaz megnyilatkozása. Ez 
magyarázza azt, hogy költészetében a szubjektív
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P  (íra tlan u l o lcsón

Zongorák, h arm ón in m ok
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron

E H 1 L L  M.
Budapest, VI.. Andrássy-út 15. I. e.

Vásárlás előtt saját érdekében feltétlenül 
n é z z e  m e g  r a k t á r a i m a t !

2  5  é v e s  k e r e s z t y é n  c  é  gr.

érzések mellett a családi vonás a legerősebb. De 
nem látnánk meg Győry költészetét igazi jelentő
ségében, ha nem gondolnánk arra, hogy őnála ez 
nemcsak nemes szórakozást jelentett, ő ezt hiva
tásának vette. Győry Vilmos volt az az igazi pap, 
aki a prófétaság szent hevületével prédikált és 
tanított. Vájjon miben van Győry jelentősége? 
Költészetének a tisztaságában, nemes idealizmusá
ban. Jöhettek és jöhetnek nagyok, akiknek fénye 
elhomályosítja az ő fényét, de amig az irodalom
nak szentséges oltára van, melyen örök tüzek 
lobognak, addig ennek az oltárnak mindig lesz 
egy tenyérnyi kicsi helye, melyen Győry Vilmos 
tiszta költészete oltárgyertyaként ég és világít."

Ezután a Luther Társaság nevében dr. Ko
vács Sándor egyetemi tanár, az orosházai evangé
likus egyházközség nevében Kálmán Rezső lelkész, 
a budapesti evangélikus egyházközség nevében 
pedig Kemény Lajos lelkész üdvözölték az evan
gélikus ifjúsági egyesületet.

Ezután az ülés közönsége Győry Vilmos volt 
szülőháza elé vonult az emléktábla leleplezésére, 
ahol Kapi Béla püspök rövid beszéde után dr. Du- 
kavits Vilmos kir. ítélőtáblái tanácselnök, a győri 
evangélikus egyházközség felügyelője, vette át az 
emléktáblát, melyen a következő felírás látható:

Végül a budapesti és az orosházi egyházak 
koszorúit elhelyezték az emléktábla mellé s ezzel 
az ünnepély véget ért.

Vajda M. Pál ■> műterme <• 

Telefon  VII., Damjanich-u. 52. Telefon
Gyermek- és hölgyfelvételek készítésében specialista. 
Az egyházközs. tagjai és családtagjainak 25o|° kedvezm.

H Í R E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1927. november 27-én :

H e l y
Óra

délelőtt
délutén

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (magyar) n dr. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar) 6 Ruitkay Mikiién Gyula
Fasor (ifjúsági) 10 dr. Szuchovszky Lajos
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) 5 —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Johnson Gisle
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Szűts Gábor

Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál.
December 4-én a Deák-téri templomban Ruttkay M. 

Gyula, a fasori templomban H. Gaudy László, a tisztviselő- 
telepi imaházban Majba Vilmos prédikál.

Úrvacsora-osztás a Deák-téri és fasori 
templomban advent minden vasárnapján a dél
előtti istentisztelet végeztével.

Rendkívüli közgyűlés. A pesti ev. magyar 
egyház nov. 27-én déli 12 órakor a Deák-téri 
iskolák dísztermében rendkívüli közgyűlést tart, 
melynek egyetlen tárgya az egyházközség sza
vazatának megállapítása az egyházmegyei fel
ügyelői állásra. Erre a közgyűlésre az egyház- 
község cselekvényes egyháztagjait ezúton is 
meghívja az egyházközség elnöksége.

Karácsonyi vásár. A fasori ev. nőegylet 
és a fasori Luther-szövetség évenként a kará
csonyi szent ünnepek alkalmából szegényeink
nek karácsonyfákat szokott gyújtani. Ennek 
költségeit ez évben is karácsonyi vásár útján 
szándékozik megszerezni. A jóltevő szeretet 
nevében kérik Olvasóinkat, hogy erre a célra 
önkéntes adományokat az egyesületeknél vagy 
a fasori lelkészi hivatalnál felajánlani, de a 
vásárt is felkeresni és ott a napi áron alúl be
szerezve szükségleteiket, ezt az ügyet ezáltal is 
támogatni szíveskedjenek. A vásár dec. 3-án 
szombaton d. u. 4 órakor kezdődik a fasori 
gimn. dísztermében s tart vasárnap egész na
pon át. Kérjük: figyelmeztesse ismerőseit i s !

A fasori Luther-Szövetség első adventi 
szerda-estéjét nov. 30-án, szerdán este 7 órakor 
tartja a fasori gimnázium dísztermében. Előadó: 
Kemény Lajos lelkész.
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A fasori evang. nő-egylet választmánya 
nov. 28-án, hétfőn este 6 órakor választmányi 
ülést tart a karácsonyi vásár ügyében a gim
názium igazgatói irodájában.

A fasori evang. énekkar alakuló ülését 
és első próbáját nov. 29-én, kedden este 7 óra
kor tartja a gimnázium épületében. Nagy remé
nyekkel nézünk az énekkar megalakulása elé, 
melynek karnagyául Morascher Hugó orgona
művészt és énektanárt, fasori templomunk orgo
nistáját nyertük meg. Az énekkarba jelentkező
ket kérjük az alakuló ülésen pontosan meg
jelenni.

A Protestáns Országos „Brocskó Lajos" 
Árvaszövetség f. évi december hó 6.-án dél
után 6 órakor, VII., Szegényház-tér 1. szám alatt 
„Mikulás" estélyt rendez az árvaházban. Az 
érdekes és kedves estélyre az érdeklődőket tisz
telettel meghívja az Elnökség.

Az Árvaszövetség egyben közli azt is, hogy 
minden hónap (július és augusztus kivételével) 
utolsó vasárnapján délután 5 órakor választ
mányi ülést tart.

A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelés: Mojzsis László, Horváth Jenő Géza, 
Haskó Albin József, Dán Piroska, Schneider 
Márta Katalin, Hirn Ferenc. E sketés : Dr. Blas- 
kovich Lajos ev.—Nadányi Olga rk., Szőke Ele
mér ev.—Jakobi Gizella rk. T em etés: Rainprecht 
Istvánná szül. Kálix Berta 51, Czekelius Aurél 
84 éves. A d om án y ok : N. N. szegényeknek 20, 
özv. dr. Terray Pálné, férje emlékére, szabad 
rendelkezésre 10, N. N. a  kis Ella emlékére, 
szegényeknek 5 P.

Helyreigazítás. Az Egyetemi Luther-Szö- 
vetség múlt számunkban közölt alakulóülésén 
a Szövetség tanárelnökévé dr. Bakay Lajos, dr. 
báró Kaas Albert és dr. Mauritz Béla, egyet, 
nyilv. rendes tanárokat választotta meg.

Meghívó! A „Fébé" ev. diakonissza nő
egylet 1927 Ádventjének 4 vasárnapján „Az 
igazi öröm. Milyenek a te örömeid?" cimen 
evangélizáló előadássorozatot rendez. Az es
ték programmja szavalattal, énekszámmal és 
Bibliamagyarázattal fog kiegészülni s minden 
alkalommal az Egyet. Ev. Egyház imatermében 
(VIII., Üllűi-út 24. II. em.) fél hét órakor kez
dődnek.

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

Á Deák-téri magyar lelkészi hivatal új 
telefonszáma: Teréz 285—06.

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

Egy pengőért 4 fogásos ebéd kapható : Bahil Emí
liánál VI., Szondy-utca 37a. I. emelet 6.

Kisgellérthegyen, Szittya-utca 4. számú egyemeletes 
modern villa szabadkézből eladó.

Két szoba-konyhás lakásom villanyvilágítással, el
cserélném jövedelmező házmesterséggel. Kisebb javításo
kat vállalok. Cím- és információt nyújt a gazdasági hiva
tal, IV., Deák-tér 4. I. emelet.

Mosást, vasalást vállal esetleg házhoz megy özv. 
Lengyel Lajosné, VI., Szent László-út 56. földszint 9.

Gyermekek mellé ajánlkozik csekély díjazással, 
gyermekszerető, fiatal, egyedülálló özvegy. Szives meg
kereséseket a kiadóhivatal továbbít.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyahózi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: Fekete Géza.


