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Ne légy bosszúálló.
Római levél XIL 18-19.

Régi hasonlat, hogy életünk egésze is 
iskola, melyben mindig tanulnunk kell még 
akkor is, ha nem is szarunk. Eletigazságo- 
kat~keü megtanulnunk, mások: példáján is, 
magunk tapasztalatain, sőt sokszor magunk 
kárán is. Az apostol is levelének e károm 
mondatában egy életigazságra figyelmeztet, 
ugyanarra, amit más fogalmazásban mind
nyájan ismerünk s másoknak sokszor mondo
gatunk is: »A  harag rossz tanácsadó.« De 
ha figyelmesen elolvassuk iaz apostol három 
mondatát, nemcsak a haragvó és haragjá
ban oktalanul cselekedő s a harag elmúlása 
után későn sajnálkozó embert látjuk ma
gunk előtt, hanem azt az örökké élő tör
vényt, akit a mi Üdvözítőnk menyei Atyá
nak nevezett s akinek atyai szive felháboro
dik az ő gyermekeinek egymás elleni ok
talan és bosszúálló cselekedetein.

»Magatokért bosszút ne álljatok; bízzá
tok azt Isten haragjára.« öh milyen bölcs 
életigazság ez, mennyi jóság, mennyi ön-' 
legyőzés és mennyi áldás van ennek mélyén! 
Mi a bosszú? Megmutatom, hogy rosszabb 
tudok lenni, mint te ... Mi az eltűrés és 
megbocsátás? Megmutatom, hogy jobb tudok 
lenni, mint te... E kettő között ott figyel 
szivünk indulataira a láthatatlan Atya. 
Magunk békessége, nyugalma éppen úgy, 
mint az ő helyeslésének vagy kárhoztatásá- 
nak kiérdemelése tőlünk függ minden pilla
natban, mikor a rossz tanácsadó sugalma- 
zását halljuk szivünkben. Nem szebb-e 
ennél az apostol kérése: Ha lehetséges, 
amennyire rajtatok áll, minden emberrel 
békességesen éljetek... 1 ! 1

Egy névtelen levélírónak.
Névtelen levelekre ugyan nem szokás, 

nem is kötelező válaszolni, de a levélbein 
felvetett kérdés annyira közérdekű, hogy 
megérdemli a válaszadást. Teljesítem hát a 
levélíró kérését: lapunkban magyarázom ki 
eljárásom okát. Azt kérdezi valaki, miért 
áldottam meg az Ébredő Magyarok zászla
ját? Azért, mert a zászlók megáldása köte
lesség. Azért mert másí zászlót is megáldot
tam már és meg is fogok áldani, ha olyanok 
kérik, akik az állam törvényei alapján meg
szervezett és hatóságilag engedélyezett egye
sületbe tömörültek. Azért áldottam meg az 
Ébredő Magyarok zászlaját, mert egy neim 

„zet életét és fenmaradását nem az alvó, ha
nem a felébredt polgárok biztosítják. Az 
Ébredő Magyarokban én csak azt látom, 
hogy a nemzeti öntudat fölkeltésén fáradoz
nak. Hogy voltak ez egyesületnek is gyer
mekbetegségei és kilengései, azt én is fájla
lom, de egy embert, csak azért, mert gyer
mekkorában botlásokon és helytelenségeken 
esett át, egész életére elvetni és elitélni nem' 
szabad. Ellenkezőleg, kézen kell fogni és a 
helyes útra terelni. Az a beszéd, mellyel én 
az Ébredők zászlaját megáldottam, a nem- 
zetépités, a porba döntött magyar nemzet 
felemelésének szent kötelességét állította az 
egyesület elé, mint egyetlen igaz célt. Az az 
áldás, melyet a zászló felett elmondottam: 
az öntudatában megerősített, akarásában 
eggyéforrott, régi nagyságában visszaállított 
magyar haza jövendőjének szolgálatát kö
tötte a zászló híveinek lelkére. Isten és em
berek előtt vállalom a felelősséget, hogy 
egyetlen szó nem hagyta el ajkamat a zászló 
felavatásánál, mely a Krisztus evangéliumá
val ellentétben állt volna. Én magyar via-
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gyök, magyarságomat mindig és mindenütt 
ki mertem és ki merem mutatni. Akik a 
magyarságot hirdetik, szolgálják és erősítik, 
azokat testvéreimnek vallom. A  magyarság 
erősítésének szándéka pedig csak a magyar
ság ellenségeinek fájhat. És én megtisztelem 
la névtelen levélírót azzal, hogy őt a magyar 
nemzet ellenségei közé nem számítom, csu
pán csak félreértésből Írhatta levelét.

Dr. R a f f a y  S á n d o r

Istentisztelet és rádió
c. cikkünkre több választ kaptunk, melyeket 
sorjában közölni fogunk. Elsőnek az alábbi 
level érkezeit;

»Bizonyos az, hogy az emberek nagy 
része a közösségnek, az összegyűlt hívek
nek együttes ábitatoskodásában találja 
még azt, amit az istentiszteletben keres. 
De vannak olyanok is, akik nem szeret
nek a nyilvánosság előtt, sok idegen em
ber között imádkozni, akiket zavar is a 
későn érkező hívek folytonos jövése- 
menése, akik a Szentirásnak azon taní
tását követik: »Te pedig, amikor imád
kozol, menj be a te belső szobádba és 
(ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyád
hoz, aki titkon van.« X egnap a i eleségem- 
livol együtt itthon végig hallgattuk a tele
fon hírmondón a ref. istentiszteletet és 
mondhatom, hogy oly zavartalan, áhitatos 
érzésben régen nem volt részünk.

Aki úgy hallgatja végig, hogy Közbe 
villásreggelizik és cigarettázik, az meg
fosztja magát a legértékesebbtől, az áhitat 
érzésétől. Nagy áldás lenne öregnek, be
tegeknek, akik nem tudnak elmenni a 
templomba, ha legalább telefonon hallgat
hatnák az istentiszteletet. Ezért mély tisz
telettel ajánlanám, hogy a mi evangélikus 
istentiszteletünk közvetítését is méltóz- 
tassék megengedni.*

Dr. L i p t á k  P á l  
egyet, magántanár.

HÍREK.
A z Evangélikus Családi Esték sorozatát

január 16-án kezdettük meg a Deák-téren. 
K e m é n y  Lajos megnyitó beszéde után 
F a r k a s  Gabi zongorajátéka, L u d w i g  
György éneke, A d á m Vilma szavalata, 
P f e i f f e r  Ede hegedüjátéka, K r e p u s k a  
Zsazsa éneke és U r a y  Manyika zongora- 
száma adott szép és hálásan fogadott mű
sort. Zsúfolásig megtelt a terem, jókedv, 
lanyagi és erkölcsi siker igazolta az Evang. 
Családi Esték szükségét. — Január 30-án a 
Fasorban lesz folytatása. A fasori nőegylet 
és az ifjúsági egylet rendezésében műsor 
tatán tea és családias együttlét, a fiatalság- 
taak tánc. — Február 6-án újból a Deák-téren 
jelmezes estély.

Istentiszteletek sorrendje 1926. jan. 24-én:

H e l y
ÖT.
4-«.
4.u.

L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) v*io Broschkó G. A.
* (magyar 11 Nandrássy Elek

0 9 6 dr. Kirchknopf Gusztáv
Fasor (ifjúsági) 10 dr. Szuchovszky Lajos

9 11 Kemény Lajos

M 4 Késmárszky Lajos
„ (német) 5 báró Podmaniczky Pál

Kőbánya 9 Hudák János
Simor-u. 81. 11 Dendely Károly
Gyiijtőfogház. 2 Majba Vilmos
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. V ili Böhm János
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Váczi-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 10 Qlatz József

9 » 11 dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Szüts Gábor

Budafokon Sziits Gábor, Szentendrén Kfimmerle Ottnár 
prédikál.

Kenyeret az árvízkárosultaknak. A  Ma
gyar Protestáns Nők Országos Szövetsége* 
gyűjtést inditott az árvíz által sújtottak 
javára. Szeretettel kér mindenkit, hogy a
mentő akcióhoz mentői gyorsabban járul
jon hozzá darabka kényeiével, mely pP<.> 
zei is megváltható. A szövetség kiküldői*}® 
a helyszínre viszi a kenyeret és egyéb ado
mányokat (élelem, ruha, cipő) s ott osztja 
szét. A protestáns nőszövrets**g irodája S ÍP  , 
Üllői-ut 24. sz.) minden adományt átvesz a 
hivatalos órák alatt hétfőn, szerdán, pén
teken, szombaton délelőtt; kedden és csü
törtökön délután.

A  Deák-téri templom családi hírei: K e
r e s z t e l é s e k :  Német András, Domanik 
István, Horváth Valéria Erzsébet Julianna, 
Medvegy Éva Erzsébet, Medvegy Béla Jenő, 
Korbély János, Korbély Mária. E s k e -  
t ések :  Gróf Wellenberg György és gyergyó- 
szentmiklósi Kövér Paula, Várady István— 
Ihrig Judit, Simon János—Varga Margit, 
vitéz Pruzsinszky Andor—Molnár Rozália, 
Schöne Hugó—Veres Jlona. T e m e t é s :  
Gállik Károlyné sz.: Gilán Zsuzsanna, 65 
éves. A d o m á n y o k :  N.. N. egyház fenn
tartására: 60,000, Kühlmann Antal és Gyula 
szabad rendelkezésére: 100,000 korona.

A  gimnázium gyásza. Január 15-én fekete
zászlót tett ki a gimnázium: 3kkor kelt 
szárnyra a megdöbbentő hír G a l l y  Lajos 
tornatanár váratlan haláláról. Akik ismer
ték őt, különösen, akik jókedélyét is ismerték,
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Az óbudai gyülekezet 1925. évi népese
dési statisztikája a  következő: Kereszteltetett:
23 fiú, 27 leány; összesen: 50 gyermek; 4-el 
több mint a múlt évben. Ebből in. kerület
ben született: 43, Szentendrén: 3, Pílisvörös- 
váron: 2, Csillaghegyien: 1, Leányfalun: I. 
Törvényes: 41, törvénytelen: 9. Konfirmál
hatott: 17 fiú, 15 leány; összesen: 32, tehát 
9-el több, mint a múlt évben. Úrvacsorához 
Járult 371 gyülekezeti tag, 20-al több mint 
az előző évben. Ezenkívül több esetben 
oyujlátott betegeknek. Házasságot kötöttek: 
"20 pár, 1-el kevesebb mint a múlt évben. 
Ebből 4 tiszta és 16 vegyes pár. Elhalt: 
IS finemü és 16 nőnemű; összesen: 31 egy
háziig,- fi-ál kevesebb, mint a mait évben,. 
■Kitárt í  tmjndoa, 2 a Ili. kerületből, 1 Szent
endréről, 1 Pomázrót Hozzánk áttért 7, 
tehát 5-el több, mint a múlt évben

Erzsébet Szegényház központi épületében 
december 24-én délután 4 órakor gyújtott 
karácsonyfát a szegényház ág. hitv. evang. 
ápoltjai részére a szegényház lelkigondozá
sával megbizott lelkész, öreg, elaggott em
berekre, az élet kifáradtaira, kik mellől el
hamvadt a családi tűzhely melege, szórta 
a karácsonyfa gyertyafényét; kik e házba 
költözésük óta először éreztek valamit a hit
testvéri szeretetből s a lelkész szavaiból, 
gyermeki énekből és gyermeki szavalatból 
megérezték valamit az Isten végtelen irgal
mából és szeretetéből. És mig szólt az ének, 
hangzott a szó a gondoktól, az élet mos- 
tohaságától, szegénységétől ráncolt arcokon 
pergett a könny s érezték szétduit, elham
vadt családi tűzhelyük melegének emléké
vel, hogy nem a társadalomnak terhei, ha
nem, hogy Istennek gyermekei, akiknek a 
megpróbáltatások után a kis Jézus isteni 
szeretetet hoz s feltámadásuknak s örök
életüknek záloga, — egy meleg égi kéznek 
simítását rápcos homlokukon, elöregedett, 
megfásult szivükön. S könnyes szemeken 
keresztül 6Q elfáradt élet összenézett az 
isteni szeretettel. Mit láttak? mit éreztek? 
ki tudná megmondani!? talán csak annyit, 
hogy a kihullott könny meleg és jó. S min
denki kapóit egy kis csomagot s nem volt 
fontos, hogy mi van benne, mert benne volt

Kelenföldi hírek. Presbyteri gyűlés január hó 23-á# 
cL u. 5 árakor. Évi közgyűlés január hó 24-én déli 12 ára
kor.' A  Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület választmányi 
ülése január 21-én d. u. 6 órakor. Évi rendes közgyűlés# 
vallásos estéllvel kapcsolatban január 28-án d. u. 5 órakor. 
Előadást tart dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész.

Az elmúlt héten lelkészi hivatalunkba ^templomalapr* 
a következő adományok érkeztek: Rimamurány Salgó
tarjáni Vasmii Részvénytársaság 10,000.000 K, Németor
szági Gusztáv Adolf Egyesület adománya 60 német biro
dalmi márka. Józsa Mihály 100.000, Dávid Imréné 100,000, 
Tóth Mária téglaszelvények eladásából 250.000, N. N. 50.00Ő, 
Mokry Eszter vásári jutaléka 90.000, Kiss Géza és nejé
60.000, Tomcsányi László téglaszelvények éladás*oÓl 2§G,QC> 
Záborszky Ilona téglaszelvenyek eladásából 250.00Ö, Her- 
aiann Gábor téglaszelvények eladásából 310.000, Karácsonyi 
vásár háziasszonyi dijak elszámolásából 402.000, Csőváry 
Katinka 2 drb vásári terítő eladásából 200.000, Halácsy 
Sándorné 100.000, Kiltz Jakab és Tsa a nőegyesület révé*
100.000, Szente István Tab 10.000, özv. Bacho Vinczéné
500.000, Lutz Károlyné 50.000, N. N. 50.000, Sávolt Pál
200.000, Bognár József 100.000. Csáky Rózsa befizetéséből 
Leányegyesületnek ;templomalapra 115.000, Csáky Rözsa 
befizetéséből Nőegyesületnek templomalapra 115.000, 
Leányegyesület templomalapjára Csáky Rózsa befizetése
270.000, Taubinger Gizella befizetése leányegyesület tem
plomalapjára 70.000, Gecsei nőegylet adománya 139.000, 
Sárkány Miklósné gyűjtéséből 600,000, bonyhádi er. 
nüegylet adománya 250.000, Kubassy Sándor 50.000 K.

Az Angyalföldi Luther Kör január 24-én, d. u. # 
órakora Váci-ut 61. sz. iskolában szeretetvendégséget tart 
“r  A  kelenföldi ev. egyházközség lehetőleg azonnali 
belépésre egyházfit keres. Alkalmazási feltételek a lelkészi 
hivatalban, vagy Jákobéi Gyula egyházközségi gondnok 
urnái megtudhatók. Az egyházközség legszívesebben a 
kertészi munkákhoz értő embert alkalmazna. Ez egyházfi 
állás vállalása mellett tisztességes mellékfoglalkozás is 
gyakorolható.____

A Deák-tén templom családi h ire i: Keresztelések: 
Toldy Gizella Anna, Lenkei Olga Lujza, Szemankó Ilonka 
Piroska, Kiimák Éva, Szimán Károly. Temetések: özvegy 
Szili Károlyné 80 éves, Kubica Aranka 20 hónapos, Bla- 
zsovits Józsefné 25 éves. Adományok: Szabadrendelkezésre 
névtelen 100.000, Prot. Árvaházra: özv. Harsis Gusztávné 
emlékére 100.000, Családi Lapra: Stirling Ferencné 100.000, 
Regele Ferencné 100.000 korona.
í®< Konfirm áltak Egyesülete f. hó 17-én fél 5 órai kez
dettel összejövetelt tartott, melyen a bibliai magyarázat 
után szavalt Schütz Öli és Herzberger Margit. Zongorán 
Havas Oszkár, hegedűn pedig Celarius György adott elő 
egy-egy számot. Az egyesület jövő vasárnap 24-én tea
délutánt tart 5 órai kezdettel, melyre szeretettel elvár min
den konfirmandus ifjút és leányt a vezetőség.

Vajda M. Pál műterme
Telefon VII., Damjanich-u. 52. Telefon

Gyermek- és hölgy felvételek készítésében specialista.
Am egyházközség tagjai és családtagjainak 25% kedvezmény.

megdöbbenve hallották a szomorú hirt. 
Tanítványai, tanártársai, családja és is
merősei íájó szívvel kísérték őt a sirhoz s 
emlékét kegyelettel őrzik meg.

A Fasori Szövetség Szerda-estéi serén január 13-áa 
Dr. Horváth Károly, 20-án dr. Kubacska Aadrás tartott elő
adást. 27-én dr. Böhm Dezső tart vetített képekkel előadást 
Goethe Faustjából.

a karácsonyi isteni és emberi szeretet me
lege. őrömmel állunk meg e karácsonyfa- 
ünnepélynél mi is és köszönetét mondunk 
mindazoknak, kik ezt lehetővé tették. Kö- 
szönelünk szól első sorban Dr. R a f  f  a j  
Sándornénak, továbbá az intézet igazgatójá
nak P á l o s  Ödönnek, ki személyesen leien 
volt az ünnepélyen s a szegényház gondozá
sával megbizott lelkészünket munkájába^ 
támogatja, a fasori Jótékony Nőegylet 
tagjainak, kik természetbeni adományaikkal 
járultak hozzá. Adja a kegyelem Istene, hogy 
a megindított munka az ő  országának é p í
tésére szolgáljon.
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JANISCH JÁNOS é s  PIA  
Ttle fti: Jízsef 124-68. BUDAPEST,'"VII, J M M u  12, sí.
Légszesz- As vízvezetékek, kőzp. fűtések, szellőztető készfilé- 
kek, szivattyú berendezések- Mindennemű gőz-, a a g án - is  nyll- 
vánas fürdők és hidegvíz-gyógyintézetek berendezése. Egész- 
»*g *gy i berendezések. Horganydiszitmények gy&ra. Csaterná- 
_____________ zásl vállalat és épületbádogos műhelye.

STESSEL NÁNDOR é s  TÁRSA
gyertya, szappan, illatszer, pipere és 
vegyészeti cikkek nagybani raktára

BUDAPEST, IV„ KAMERMAYER KiflOLY-U, 1, ( sgrTe.)
T e l e f o n :  79—18. d  (Közp. városház.)

Hajnal Lajos Gábor
5? kőszénnagykereskedö 5^
Budapest, IV., Városház-u. 4. félem. 1.

Telefon : L. 979-91.

Házhoz szállít nyílt fuvarokban és ólomzárt zsákokban

I* sosnowicei szalonszenet, 
kokszot, aprított tűzifát és 
kötegelt alágyujtó puhafát.

A hittestvérek s z i v e s  t á m o g a t á s á t  kéri.

Naponta a híres B u c s k y - f é l e  
h a l á s z l é .

Szombat és vasárnap disznótoros 
vacsora.

la Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek 

és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9. Igazgató: Wagner Richard.

Im p e r ia l  Sz á l l ó

BUCSKY ÉTTERMEI
VII.. RÁKÓCZII UT 90.

BUCSKY PÉTER
OPERA-ÉTTERMEI

VEZEKLÖ-PINCE
VI., A i N D R Á S S Y - U T  21. SZÁM

(Operával szemben).

Naponta
a híres Bucsky-féle h a l á s z l é .
Szombat és vasárnap disznótoros 

vacsora.
Polgári árak.

Külön termek esküvők, bankettek 
és bálok részére.

Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

Felhívjuk evan#. T n l í T V A C l  főszer és csemege-
testvéreink figyelmét *  J c t lIv F o  kereskedő

„ÉLELM ISZ ER -C SA R N O K '1
üzletére

V. Akadémia-u. 14. Telefonhivó: 26 -77 .
Legjobb minőségű áruk. M é r s é k e lt  á ra k .
Rendelje meg egész havi szükségletét telefonon.

A rendelést házhoz szállítjuk!

ANGSTER  JÓZSEF és FIA
orgona- és harmóniumgyár r.-társ., Pécs. 

Bpest, IV., Semmelweis-u. 10. Tel. :139—34.

Készít új orgonákat, művészi kivitelben. Pneumatikus és 
elektromos átépítések. Mindennemű javítások. Új hom- 
lokzat-sipok. Tisztítás, hangolás, orgonák karbantartása.

Harmóniumok részletre, 2,800.000 K-tól feljebb, 
1000 új orgona. 60 éves múlt.

Ne adjuk filléreinket idegeneknek I

Minden evangélikus ember
vásároljon

a

L U T H E R - T Á R S A S Á G
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T , SZENTKIRÁLY UCCA 51/A. SZ.
(Üllői út és Szentkirályi ucca sarokház-)

Bibliát, énekes, imádságoskönyvet, 
tankönyvet, karácsonyi és alkalmi 
ajándékkönyvet, diszmüvet, Írószert,

Bárhol m eg je len t könyv kapható 
vagy m e g s z e r e z h e t ő !


