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A vigasztalás példázata.
Lukács ev. VIII. 4—8.

magvetőről szóló ez a példázat a 
vígasztalásnak a példázata mindazok 
számára, akik maguk, szerelteik és 
e világnak életét," fejlődését, céljait 
sokszor szorongó szívvel nézik.

Az emberek szíve különféle s az isteni evan
gélium magvetését különféleképen fogadják. 
Sok közöttük a hitetlen, a felületes és gyenge 
akaratú ember, sok közülök gonosz szokások 
rabságában van, — ám akadnak közöttük még
is szomjas és éhes lelkek, kiket ki kell elégí- 
•?-: akikért érdemes a magvetés hálátlan mun
káját is lelkiismeretesen és kötelességteljesítően 
végezni. Hadd szóljon, figyelmeztessen, gyom
láljon minden szülő gyermeke lelkében és ne 
csüggedjen akkor sem, ha némelykor úgy 
látja, hogy minden tanács hiába, máskép fej- 
r: - másmerre indúl gyermeke, — ott van- 

" ■ ezer; lelkében azok a magvak is, melyek 
rr.a. z :eremni fognak és a hála sóhajtásait fog
ja.-. akasztani a szívből akkor is, mikor szülője 
már pihenni tért.

De ugyanígy a vigasztalás példázata ez 
az emberiíég nevelése és megváltása tekinte
tében is. Mint a földi szülő, úgy akarja a 
mennyei Atya is gyermekeinek, az egész em
beriségnek életét nemesíteni. Sok a pogány

még és sok a pogányos gondolkozásé keresz
tyén? Sok a türelmetlenség és ellenségeskedés 
a felekezetek között? Mindegy, — a vetés 
azért érik -s csalt emberszemmel nézve tetszik 
úgy, hogy lassan jön el az aratás.

Ezt a példázatot kell meggondolnunk ak
kor is, mikor hajlandók vagyunk csüggedésre 
a világ erkölcsi élete tekintetében. Ugyanazt a 
vigasztaló reménységet kell kiolvasnunk belőle, 
mint amivel ezt Krisztus urunk az ő tanítvá
nyainak elmondotta: igenis elvettetett a mag 
az emberiség szántóföldjébe és jöhetnek égi 
madarak, melyek elkapdossák, sivár idők, me
lyek elperzselik, kemény szivek, melyek nem 
törődnek vele, gonosz korszakok, melyeknek 
bűnei elfojtják, — minden akadály és vesze
delem ellenére mégis kizöldül a vetés, sárgára 
éredik a kalász és meghozza a sokszoros ma
got. Kimondhatatlan optimizmus van ebben a 
példázatban, egyszerű mondatai között ott van 
a csodálatos evangélium, az a meg nem há
lálható örömhír: az örökkévaló Atya elhatározta 
ennek a világnak a megváltását és hiába min
den ellenszegülés, győzni kell a jónak, meg 
kell javulni az egyesnek és az összesnek, mert 
a megváltás végső programmja szerint is „em
ber tervez, Isten végez 1“ . . .
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A pápai állam és a protes
tantizmus.

Az olasz állam és a Vatikán között régóta 
folytak a tárgyalások arra nézve, hogy a Vati
kántól elvett pápai földterületek és az így 
megszüntetett pápai állam nem volna-e vissza
adható, illetve visszaállítható? A tárgyalások 
a legutóbbt időben eredményre vezettek, az 
olasz állam egy földterületet hajlandó pápai bir
toknak elismerni s jogi szempontból a pápát 
uralkodónak elfogadni. Az így visszaállott pápai 
állam a katholikus egyházi és világi politika 
szempontjából beláthatatlan jelentőségű. Ezért 
időszerűnek tartjuk e kérdésnek a protestan
tizmusra való hatásáról a magyar Protestánsok 
Lapjának febr. 3-iki számában Gergely Tódor 
aláírásával ellátott és Londonban keltezett cik
ket a következőkben közölni:

„Sigmund Berby, Arthúr Róberton angol, 
H. Lenday, S. A. Susar japán misszionáriusok 
társaságába kerültem, akik pár nap múlva 
tengerre szállnak és elmennek Krisztus igéjét 
hirdetni messze országok ismeretlen népei közé.

A protestáns misszionáriusok egytől-egyig 
nagytudésu férfiak; hatalmas elhatározás lobog 
bennük. A félelmet rém ismerik; a fáradság
tól nem félnek.

Csendesen beszélgetünk a mai világról, a 
katholicizmusról, a protestantizmusról. _és .érde
kesebbnél érdekesebb témákról.

Arthúr Róberton az angol ember komoly 
megfontoltságával mondja :

Végre a Vatikán elérte a célját. Hatal
mas küzdelem folyt évtizedeken át a falakon 
belül a pápaság világi hatalmáért az olasz 
állammal, amelynek kormányai eddig a legme
revebben elzárkóztak a pápai követelés elől, 
amely azonban, mint látjuk, el fogja érni a 
célját és rövid időn belül meglesz ismét a 
pápai világi állam. Olaszország pár ezer négy
szögöl földterületet hajlandó az állam testéből 
kiszakítani és ezt örökre átengedi. Miért teszi 
ezt Mussolini? Bizonyára szükségét látja annak, 
hogy a római egyház megbékéljen és segítsé
gére legyen az olasz államnak.

— A pápai állam létesülése ránk, protes
tánsokra is kimondhatatlanul nagy jelentőséggel 
bír, amit a laikusok nem is képzelnek. Éppen 
azért foglalkozni kell vele és fel kell annak 
jelentőségéről világosítani az államok közvéle
ményeit, amelyekben a római kérdésben vallások 
nacionalizmusa tekintetéből új, megváltozott 
helyzet áll elő, miután egyes országokban a 
katholikus egyházat nemzeti egyháznak tekintik.

— A pápai államnak nemzeti szuverenitása 
lesz, uralkodója pedig a pópa. Biztosra vehet
jük, hogy a kormányzati kérdések is a jelen
legiekkel szemben egészen új alapokra helye
ződnek. A pápának tehát az eddigi lelki, 
illetőleg egyházi szuverenitása a világi szuvere
nitással fog megbővűlni és a pápa önkéntes

fogsága az állam kihirdetésével megszűnik. Az 
udvarok és kormányok tehát áz új szuverént 
a pápát a világi hatalmak fejeit megillető mó
don fogják fogadni, aki bizonyára élni is fog, 
ez új körülményekkel és a pápai diplomácia 
ennek megfelelőleg fog a jövőben minden or
szágban, hol akreditálva vannak követei, visel
kedni.

— Az öt világrészben élő protestáns 
vezéregyéniségek — kevés kivétellel — már 
akcióba is léptek; a protestáns nemzetközi 
világszervezetekben már a tanácskozások is 
megindultak abban az irányban, hogy az új 
helyzetben az egységre való törekvés gyorsabb 
ütemű légyen. Egyes nyilatkozatokból már ma 
azt a megállapítást szűrhetjük le, hogy a 
nemzetközi protestantizmusnak új korszaka kez
dődik és minden ország protes áns társadal
mának nagy érdeke, hogy már előre készüljön 
fel és alkossa meg erős szervezeteit. A félmun
kák ideje lejárt. A mellékutcák helyett ki az 
utakra! Ez a mai idők protestantizmusának 
parancsa, amely nem tűrheti tovább, hogy 
egyes helyeken alárendelt helyzetében a pusz
tulásra érjen meg a protestantizmus. Az erős 
támogatni fogja, ha kell, arannyal is, a gyengét!...

— Talán hihetetlenül hangzik, de pedig 
így van, hogy a protestantizmus teljes újjá
születése és átszerveződése felé tartunk, amely
ben egy olyan új korszak kezdődik, amely a 
hűséges hiten, az odaadó munkán és a fejlő^ 
dést biztosító fegyelmen fog felépülni. Ez az 
újjászületés már évek óta érik és az új esz
mények meggyorsítják. Mindenütt belátják a 
protestánsok, hogy egység nélkül a mind hatal
masabb katolicizmussal szemben nincs véde
kezési és fejlődési lehetőség: továbbá nem 
lehet egyéni és lokális protestáns politikát foly
tatni, kivonúlva a közösségből.

— Nagy protestáns vezéregyéniségek véle
ménye az, hogy Luther és Kálvin szellemeinek 
egyesülése, oly testvéri összefogást eredményez, 
amely az egészséges fejlődés útjára fogja ve
zetni a széttagolt, különféle csoportokban tömö
rülő protestáns milliókat, akiknek lelkipásztorai 
imádkozzanak azért, hogy Krisztus szellemében 
egymásra találjunk."
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Magyar temetés 
a Felvidéken.

Kemény Lajos osgyáni evangélikus lel
késznek, a gömöri magyarok köztiszteletben 
álló költőpapjának temetése február 2-án volt 
az osgyáni egyház templomából. Két napon 
keresztül volt a templomban felravatalozva, 
most is békés, szelíd, fehér fejű lelkipásztor, 
Luther-kabátban, kezei imádságos könyvén, 
melyet ötven esztendőn át forgatott. Két estén 
gyűlt össze a falu népe s a lobogó gyertyáktól 
kivilágított templomban gyászénekeket zengett 
s megöregedett gazdák felállván, szívből fakadó 
egyszerűségű imádságokat mondottak „ezen mi 
elhunyt lelkiatyánkértKocsikon jöttek a szom
széd falvakból a közel 20 fokos hidegben el
szórtan messzebb élő hívei, hogy még egyszer 
lássák. Mindenki piros és fehér virágokat sze
dett össze, hogy zöld levelekkel együtt a drága 
három szín ott legyen a koporsója körül. De 
ott volt a szíve fölött is, gyermekei tették oda, 
hogy mint magyar lelkipásztoron joggal legyen 
látható külsőleg is, amit szívében hűséggel 
hordozott. Három napon keresztül szóltak 
nemcsak a Rimavölgyének harangjai, hanem 
önként szólaltatták meg harangjaikat körül a 
Szuhavölgyében a tiszta tót nyelvű és katho- 
likus falvak is, mert nem volt senki a megyé
ben, aki nem szerette és nem tisztelte volna őt.

Xemetésére annyi ember gyűlt össze, hogy 
a Deák-tér temp'omhoz hasonló nagyságú tem
plomba nem fért el. Tizenhét lelkész jelent meg 
s a gyászszertartást Palkovics Pál sziklási. Ba
rátin Károly várgedei lelkészek és Kolbenheyer 
József esperes égezték, méltatván a lelkipásztor, 
a példaadó magyar, a jóságos szívű és költői 
taientumú férfiú életét, érdemeit. S'erettei mellé 
'emetíék a temető dombtetőjére, Farkas József 
utolsó imádsága és Schmid István rozsnyói 
efkésznek a felvidéki magyar evangélikus szö

vetség -evében mondott búcsúbeszéde után.
halála nagv vesztesé? a fosrvó magvarsáa 

sze-r pontjából E~nek jellemzéséül közöljük 
azokat a szép sorokat melyeket a Prágai Ma
gyar Hírlap hoz tt főszerkesztőjének, Dzurányi 
Iáuliinak a tollából róla, ezzel a címmel : 

Meghalt az osgyáni pap.“
Az osgváni hóbefútta temetőben talán 

erre '  zz arában lapátolják az új sírt: a néma, 
nag r  _.ekezetbe megérkezett az öreg pap is, 
aki idestova félszáz esztendő alatt három ge
nerációját .-. >e-gette idáig a falunépének.

Sírbahajló, agg ember ment el és én mégis 
valami zavar- döbbenetét érzek. Mert olyan va
laki mén: e. aki alázatos szerénységgel rejte
gette a maga nagy erényeit és értékeit s csak 
elszállóban vakít szemünkbe a láng, amely az 
osgyáni parókia öreg falai között lobbant el.

Valójában talán nem is ösmertük, hogy 
tudtuk volna hát — a harcos érvényesülés motor
jainak türelmetlen és kíméletlen mai zúgásá
ban — fölmérni az értékeit ennek a félrevonult,

vidéki papnak, aki szelídségében és alázatos
ságában is zárkózott, előkelő lélek volt.

Magyar sors az is, hogy igazi nagy érté
keinket csak halálukban tudjuk felfedezni.

Pap volt, a protestantizmusnak ma már 
alig látható, ősi erejével. Acél és arany. Apos
tolok szelídsége, a gályák szenvedőinek elszánt
sága tűzött egyszerre a szeméből. És az evan
gélium hite mellett testvéri összefonódásban a 
másik hit: a magyarság történelmi rendeltetésé
ben. Ez a papi szív magyar ritmusban dobogott. 
Nagy szív. Költő szíve és a szenvedés fölé hajló 
orvos szíve. Talán nem is volt véletlen, hogy 
az előszobájában mindig lehetett rávárakozó 
fájószemü betegeket találni. Messzehíres csoda
doktor volt. Egyszer tanulmányoznia kellett a 
szembetegségeket s ragyogó talentumával úgy 
megtanulta, hogy valóságos tudós specialistá
jává lett ennek a tudománynak. És mi másra 
lett volna neki a talentum, mint hogy eloszto
gassa . . .

Méltóképpen mondja a gyászjelentés két 
sora: ...... mindig jóságos, szenvedéseiben alá
zatosan hívő és minden drága vágyakozásához 
hűséges és bátor magyar lelkipásztor volt, aki
nek emléke és példája is magvetés marad."

Az osgyáni várkastély alatt álló papiakban 
megfagyott a harmónia, amit ez a csodálatos 
ember árasztott magából. A szeretetnek valami 
különös fluiduma érintette meg itt a szívet, si
mogató derű, tiszta érzések muzsikája . . .  A 
kiskert rózsái is mintha üdébbek lettek volna. 
Mindig a szívében fogja őrizni az emlékét, aki 
járt valaha az osgyáni pap otthonában.

Az utolsó tíz esztendőben háromszor volt 
vele találkozásom. Először a pongyeloki tem
plomban, az édesanyám temetésén. A főesperes 
beszélt a szószékről, majd az ottani pap az 
oltár mellől, mindakeften szlovákul, mert a kör
nyék szlovák népe töltötte meg a templomot. 
Úgy éreztem, lelki kötelességet teljesítek, amikor 
megkértem az osgyáni papot, hogy mondjon ő 
legalább néhány magyar szót.

Rámnézett a meleg, szelíd szemével s azt 
mondotta.:

— Én majd a magam templomában fogok 
imádkozni érte vasárnap délután.

Elmentem vasárnap Osgyánba. Enyhe verő
fény tűzött a szikár, törékeny ősz pepi alakra, 
amint halkan, meghajtott fejjel és befelé fordult 
lélekkel mondotta a szószéken az imádságot. 
Nevet nem mondott és én mégis egész lelkem
ben remegtem, olyan tökéletes rajzát adta az 
eltávozott asszonynak. Költő imádkozott.

E nyáron láttam utoljára. A Szuhavölgybe 
mentem, régi emlékeim közé, de az osgyáni 
papiak előtt megállítottam az autót. Néhány 
meleg, szívből jött szót válthattunk csak. Rekla
málta, hogy miért nem mentem el a Prágai 
Magyar Hírlap rimaszombati esljére. Mert ő, az 
aggastyán ott volt. De öröme volt benne, hogy 
az elküldött köszöntésemben fölemlegettem az 
ő kedves osgyáni hegyeit,
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Azután búcsúztunk. Az asszonyomnak 
gyöngéd kézzel rózsát szakasztott és bízó mo
sollyal intett búcsút.

Most fáj. hogy nem csókoltam meg a 
kezét."

Pesthy Pál a bányai evang. 
egyházkerület felügyelője.

Február 5-én délután D. R a f f a y  Sándor 
püspök elnöklésével a Deák-téri székházban 
ült össze a bányai evang. egyházkerület bizott
sága, hogy megállapítsa, kivel óhajtja betölteni 
néhai Z s i g m o n d y  Jenő örökét az egyház- 
kerület közönsége. S á r k á n y Béla kecskeméti 
lelkész, egyházkerületi főjegyző, S c h o 11 z Osz
kár dr. ny. kincstári jogügyi főtanácsos, egyház
kerületi világi főjegyző, Tör t  él i  Lajos ceglédi 
lelkész, L á n y i  Márton dr. ny. főispán és M é- 
s z á r o s  Gyula dr., Pestvármegye tisztifőügyé
széből álló bizottság jelentéséből kitűnt, hogy 
a kerület egyházközségei és szavazásra jogo
sult tanintézetei szavazataikat kivétel nélkül be- 
küldötték s hogy az érvényes szavazatokból 
110 esett dr. P e s t h y Pál volt igazságügy- 
miniszterre, 68 K a a s Albert báró dr. egyetemi 
tanárra, továbbá 2 szavazatot kapott iglói 
S z o n t a g h  Antal dr. ny. min- tanácsos. így 
P e s t h y  Pált 40 szavazat abszoluftöbb^éggel 
egyházkerületi felügyelővé választották.

A választásnak ezt az eredményét Pesthy 
Pálnak küldöttség hozta tudomására s üdvö
zölte őt e nagyfontosságú egyházi méltóság el
nyerésekor. A beiktató rendkivüli egyházkerü
leti közgyűlés a tavasz folyamán lesz.

Pesthy Pál személyében a bányai evang. 
egyházkerület világi vezéreinek élére olyan 
férfiú került, aki egyházszeretetben, bölcseség- 
ben, tekintélyben, puritánságban és jelentőség
ben egyaránt méltó utódja lesz ebben a méltó
ságban oly nagynevű elődjeinek. Bizodalommal 
és reménységekkel nézünk munkálkodása elé : 
Isten kegyelme hasznossá fogja tenni azt egy
házunk életében. Nekünk, pesti evangélikusok
nak külön öröm és büszkeség az, hogy Pesthy 
Pál egyháztanácsunk tagjai közé tartozik.

H Í R E K .
_____________ 

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. február 10-én :

H e l y
Óra

d é l e l ő t t
d é l u t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deékdér (magyar) n D. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar) 6 • Sikter András
Fasor (ifjúsági) 10 Kultkay Mikiién Gyula
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Hudék János
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Gáncs Aladár
Ollői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váci-út 61. 10 Martony Elek
Abonyi-u. 21. 11 Balikó Lajos
Bécsi kapu-tér 11 Hüttl Ármin
Zichy-utca 7. 11 Véczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Budatétényen Petrovics Pó! prédikál.
Február hó 17-én a Deák-téri templomban vitéz dr. 

Kendeh-Kirchknopf G., a fasori templomban Késmárszky 
Lajos, a Simor-utcai templomban Dendely Károly prédikál.

D. Raffay Sándor püspök háromheti távol
iét után, szombaton visszaérkezett. Hivatalos 
fogadó órái hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt 
10—12-ig.

Konfirmáció. A konfirmációi oktatás a 
fasori lelkészi körben, február hó 4-én délután 
4 órakor, a fasori főgimnázium épületében már 
megkezdődött. A növendékek két csoportban, 
az egyik csoport hétfőn és csütörtökön, a má
sik csoport kedden és pénteken, délután 4—5-ig 
részesülnek konfirmációi oktatásban. — A deák
téri lelkészi körben az oktatás 15-én, pénteken 
4 órakor kezdődik a deáktéri iskolák nagyter
mében. — Az angyalföldön a konfirmációi ok
tatás szintén február 4-én kezdődött. Fiúk szá
mára az óra hétfő d. u. 4—5-ig a Váci-út 57. sz. 
polgári fiúiskola 111. emeletén és csütörtökön 
4—5-ig a Pannonia-u. polg. fiúiskola III. eme
letén, a leányok számára szerdán, d. u. 4—5-ig 
az Üteg-u. polgári leányiskolában és pénteken 
4—5-ig a Váci út 21. sz. polgári leányiskolában. 
Felnőttek számára konf.-előkészítő minden szer
dán 6 órakor a Váci-út 61. sz. leányiskola 
tornatermében. — Felkérjük híveinket, akiknek 
konfirmációra érett gyermekeik vannak, hogy 
azokat az illetékes lelkészi hivatalnál mielőbb 
írassák be és a konfirmációi órák pontos láto
gatását ellenőrizzék.
t Pótlás. Február 3-iki múlt számunkban. 
„Január hó 27-iki közgyűlésünk" című beszá
molónkból a szavazatszedő bizottság tagjai kö
zül kimaradt Pethő György neve.
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Egyházmegyei felügyelő beiktatás Oros
házán. Január 3CLán a békési egyházmegye 
egyhangúan megvá'asztott új felügyelőjét, — 
az azóta időközben kerületi felügyelővé is meg
választott Pesthy Pál v. igazságügyministert ün
nepélyesen iktatták be egyházmegyei felügyelői 
tisztébe. A beiktatást Kovács Andor esperes 
és Kálmán Rezső orosházi lelkész végezték. 
Kovács Andor esperes magasan szárnyaló be
szédben üdvözölte az új egyházmegyei fel
ügyelőt és vázolta kötelességeit, Pesthy Pál 
székfoglalásakor nagyszabású beszédet mon
dott, melyben kegyeledel emlékezett meg előd
jéről, majd az anyag és a lélek erőviszonyáró 
szólott, az evangélium törvényeinek jelentősé
gét, a felekezetek közötti békesség szükséges
ségét, az evangélikus egyháznak a nemzeti 
közművelődésben való szerepét fejtegette. Sza
vait így fejezte be : „Az elnöki széket azzal 
foglalom el, hogy kötelességeimet egyházam
mal és hazámmal szemben híven teljesítem." 
Ezután az egyházi testületek és intézmények 
üdvözlése következett, melyek mindegyikére 
Pesthy Pál szíves hangú válaszokat adott. Az 
A Iföld-szélló nagytermében adott közebéden el
sőnek Kovacsics Dezső főispán üdvözölte az 
ünnepeltet, majd a társadalmi ggyesületek és 
a többi felekezetek képviselői szólaltak fel. 
Raffay Sándor püspököt, ki külföldi tartózko
dása miatt nem vehetett részt az ünnepélyen, 
táviratilag üdvözölték. Pesthy Pál a délutáni 
vonattal utazott el Orosházáról s mint az Oros
házi Friss Hírek írja : „azt a szép és jóemléket 
hagyta maga után, hogy az orosházi evang. 
egyház és Orosháza egész társadalma egy 
ig-z lelkű, vallásos, hazáját forrón szerető, ki
váló férfiúval jutott közeli lelki kapcsolatba."

Eljegyzés. Schoditsch Lajos, iskola- és 
le-rplomgondnokunk, egyházközségünk presbi
terének leányát, Arankát eljegyezte dr. Szabó 
.= ~  '  törvényszéki jegyző. — Özv. Lipták Pálné 
leányát Bűneit eljegyezte Józsa Iván.

Kalikó estélyét a fasori ifjúsági Luther
i t f e b r u á r  3-án a Vasúti- és Hajózási-Club 
nagytermében tartotta. Köze! 100 leány jelent 
meg az estélyen, egyforma egyszerű ruhában. 
A piros-zöld virágpettyes magyarosan szabott 
:enér rúna mindenkinek kedves volt. A zárt- 
korú csa ad asan egyszerű táncmulatságon, min
den.-. . érezte magát s a külső egyöntetűség
ben kiérződött, hogy itt olyanok gyűltek egybe 
egy kedélyes táncestélyre, kik megértő egy
szerűségen .-.eresik az életörömeit. Ez estély 
egy közös táncmulatság emlékével fűzte szoro
sabbra az ii'.úsági Luther-Kör tagjait, és az 
ifjúsági egyesületnek újabb sikert jelentett.

A Budapesti Evangélikus Leányegyesü
let február 9-ére jelzett műsoros teaestélye feb
ruár 23-á n  lesz az Evang. Leánykollégium 
dísztermében.

A  223. sz. Pesti Luther-Szövetség cser
készcsapata (II. és III. raj) 1929. évi február 
hó 10-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel, a

Budapesti lparosképző Protestáns Egylet nagy
termében (VIII.. Alföldi-utca 13. sz. a.) „V id ám  
ü n n ep élyt“ rendez, melyre úgy a szülőket és 
hozzátartozókat, valamint a cserkészet iránt 
érdeklődőket szeretettel hívja és várja a „Pa
rancsnokság. “ Műsor megváltás.

Dr. med. univ. Missura Jenő orvos egye
temi tanársegéd VI, Hunyady-tér 8 sz. alatt 
orvosi rendelőt nyitott. Quarzfénykezelés, elek- 
frotherapia. orvosi kozmetika. Te’efon Linót 
996-47. Rendel: d. u. 2—3-ig. Esti órákban 
előzetes telefon értesítés esetén.

Az angyalföldi Luther-Szövetség sze^etet- 
vendégségén Dr. Horváth Károly gimn. tanár 
és Dr. Molnár Gyula ítélőtáblái bíró tartottak 
előadást. K'rász József és Bikfalvy Bözsike 
szavaltak. Gulyás Jucika és Bikfalvy Bözsike 
énekelek, Kazár Gizella harmonium kíséreté
vel. Ürögi Jenő és Blum Józsi hegedűn játszot
tak.Természetbeni adományokat adtak: Bikfalvy 
Miklósné, Brandstetter Ferencné, Frigyessy Je- 
nőné, Hoytsy Fridolinné, Kazár Józsefné, Kiss 
Istvánná, Kulcsár Károlvné, Péter Lajosné, 
Rimár Jenő. Urbán Arno'dné, Varga Ferencné, 
özv. Vidor Lászlóné, Zenovics Karolin.

Az Amerikai Biblia-Társulat nem igen 
ismeretes hazánkban. Száztizenkét éve áll fenn; 
székhelye New-York. Fennállása óta 194,063.757 
kötetben, hetven nyelven és dialektusban, a 
vakok részére öt különböző formában terjesztette 
a Szentírást Jelenlegi költségvetése 1,345.426 
dollár. Tervbe vette egv-egv Biblia Háznak fel
állítását Pekingben és Rio de Janeiroban. Dél 
amerikában a Szentírás nagy kelendőségnek 
örvend. Az ottani ügynökség legutolsó megren
delése 20.000 példányra szól. Mennyi hit, munka, 
áldozatkészség áll ezen számok mögött! S 
mennyi világosság áradt ki ebből a Biblia-Tár
sulatból is a világba és a lelkekbe 1

A  fasori temlom családi hírei. K eresz 
telem : Lusztig Gizella. Saupaner István. Csiz
madia Irén, Wenczel György, Zsákai Róbert, 
Szűcs János, Balázs Sándor, Kovács Zoltán, 
Beke Gabriella, Farkas Béla, Saiy Mária, Mei- 
ling Gyula, Sántha Gvörgy, Kéri Dorottva, 
Kristóf Péter, Herzberger György, Kedves Mi
hály, Hajdú Margit. Growald Magda, Pasztorek 
József. P. Abrahám Erzsébet, Barna Pál. E sk e
tem: Schusfer Márton—Wojeslawszky Franciska, 
dr. Gokler Lajos—Moór Lenke, Horváth Gyula—
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Hajtsy Klára, Szarka László—Kozma Mária, 
Sós Ferenc—Klein Julianna. Woszka Ottó— 
Németh Mária, Átyimcsev Sándor—Nagy Ida, 
Horváth Károly—Komjáti Erzsébet, Kollár László 
—Kuni Magdolna, dr. hodosi Bj nde Attila— 
Bokros Piroska, Tamás Béla—Farkas Rozália, 
Kovács Lajos—Simon Anna, Páris Frigyes— 
Nagy Vilma, Deckmann Gyula— Róna Emma. 
T e m e té s : Weninger Mátyás 4 hó, Révész Sán
dor 51 év. Pecz Matild 68, Donáth Erzsébet 24, 
Hunyadv György 44, Koncz Gyula 2 hó, Zeller 
Ferenc 34, özv. Kiss Gyuláné 63, Krompecher 
János 75, Rodi Mária 21, Knyaskó György 90, 
Raksényi Gyula 78, Spankó Józsefné 43, Sza
kács János 65, Hujber Katalin 55, özv. Kapuszta 
Andrásné 80, Albert Mária 23. Becker Ferenc 
4 hó. Bakonyi István 74, özv. Fekete Kálmánná 
84, Lindeszlaut Róbert 80, Kalmár Adolf 26, 
Slingli Katalin 21, Benvó János 28, Kr lesz 
János 73, Geszti György 58, Michnay Irén 20 év. 
A d o m á n y o k : Családi Lapra, Pieler Rezső 5, 
Kukucs Helén 4, Kasper István 4, szabad ren
delkezésre Pieler Rezső 5, Luther-Szövetségnek 
Korda Győző 2, szegényeknek Leitmann Ödönné
10, Kaszásné Gáborné 4, Kristóf Péter Pál 10 
P-t adom«nvozotf.
iM i i i'i['lllllllillllllllil!lllltlilllllillillIlllllillllllillll!!lllllllilllli[ll!!IIÍWttM I I!Htlttlli:illllll];illll[ilill!llllll

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

Iskolát végzett evangélikus fiatalasszony kinek kis 
gyermekéről kell gondoskodnia, szeretne minél előbb 
pénzfárosnőnek, üzletbe kiszolgálónőnek, esetleg jobb csa
ládhoz gyermek mellé nappali elfoglaltságra elmenni. Vili., 
S î ágyi-u 4. I, 21.

Teljesen újonnan berendezett két ablakos udvari 
szoba egy vagy két nőnek azonnal kiadó. Vili., Szilágyi
utca 4. I. 21.

Egy jobb családból való leányt (esetleg árvát) 
keresek, aki a háztartásunkban is segítkezne 12—14 év 
között levők jelentkezzenek. Sandy Lajos Bp. VII., Péterfy 
Sándor-u. 15. II 3.

Egy sorsüldözött ev. hadiözvegy háztartási alkal
mazottnak ajánlkozik. Eves bizonyítványokkal és jó refe
renciákkal bír. Címe: Czezurek Péterné V., Kárpát-utca 
13-15. fszt. 26.

Női és férfi szabjságra tanulóleény, vagy fiú fel
vétetik. Kinszky Sálon, V. Deák-tér 1 sz. 1. 1.

Magányos idősebb evang. urinőnél elegáns, világos 
tiszta szoba 1—2 személy részére kiadó. VII. Bethlen-utca
11. III. 20.

Hittestvéreink figyelmét felhívjuk ev. hittestvérünk 
Szántó Vilma oki. kertész „Orgona" virágszalonjára. Bp. 
VII., Károly-körút 3 (Telefonhívó : J. 360-34. Közp. tejivó.) 
Minden, igényt kielégít, szíves pártfogást kér.

Állásnélküli evang. diakonissza (csekély testi 
hibájú) ki megfelelő bizonyítványokkal rendelkezik, gyer
mekek mellé, betegápolásra vagy idősebb házaspárhoz 
házvezetőnőnek ajánlkozik. Cime megtudható Budapest. 
III. kér Óbuda-UjIa-r ág. hitv. ev. lelkészi hivatal.

Evang. theologus középiskolai tanuló előkészítését, 
korrepetálását vállalja. Cím megtudható a felsőerdősori 
lelké-zi hivatalban
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

*Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest. VIL, Damjanich-utca 28/b. — Felelős '^Fekete Géza.


