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A  darabokra tört kép.
(Lukács ev. 3, 15—18.)

ondoltál-e már arra, hogy a 
betlehemi gyermeknek, a mi 
Megváltónknak igazságait az 
emberek valósággal szétda
rabolták a maguk számára? 
A különböző és legtöbbször 
hamis próféták annyi Krisz
tus-képet rajzoltak már e vi

lág tájékozatlan szomjasai elé, hogy 
sokszor el kell ámulnunk a vakmerő
ségen, amellyel keresztyén igazságoknak 
merik állítani a maguk tételeit. Hallottuk 
már azt, hogy Jézus volt az első paci
fista, az első vegetárius, az első absti- 
nens, az első szociálista, sőt azt is, hogy 
az első kommunista!

Még Keresztelő János is csak egyik 
jellemző vonását ismerte fel, mikor igaz
ságos szigorúságáról beszélt. Még ő sem 
tudta azt, hogy Jézusban olyan harmo
nikus lélek jelent meg az emberek előtt, 
akinek minden vonása egyensúlyban van 
a többivel. Soha nem lehet senkinek tö
kéletes képe ő  róla, aki kegyességében 
és szent haragjában, szenvedésében és 
gyönyörködéseiben, büntetéseiben és 
kegyelmezéseiben mindig egymást kiegé

szítő tulajdonságokat nem lát, melyek 
együtt adják a mindent ismerő, mindent 
megmérő, de mindent meg is értő Isten
fia személyét.

Ezért az adventi napokban a ke
resztyén embernek komolyan figyelnie 
kell gondolatvilágára, hogy vájjon nem 
darabokra töredezett, hanem egységes 
és osztatlan Krisztus-képe van-e ? Eleven, 
érző, munkálkodó, javító, önfeláldozó 
Krisztus él-e a lelkében ? Ebben az ezer
felé figyelgető mai életben, jobban, mint 
valaha, erre az önmagában tökéletesen 
egységes és kimondhatatlan gazdag lelkű 
Megváltóra kell várakozva tekintenünk. 
Rendszertelen, kapkodó és töredezett éle
tek felett, mint minden tekintetben har
monikus élettel telt, szétdarabolhatatlan 
ideál jelenik meg újból előttünk, aki 
élethivatás, kötelességteljesítés, ember
szeretet, áldozatkész élet, hűség, becsü
letesség, komoly hit, bizakodó türelem te
kintetében egyetlen s örök példánk marad.

Sóhajtsd feléje a karácsonyi éne
ket: „Óh kedves vendég, nálam szállj! 
Bűnömtől ne iszonyodjál! Jer, térj be 
örök Szeretet: Erősítsd gyenge hitemet".

III. évfolyam 41. szám december 11.
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Az új esztergomi érsek.
A lapok közük, hogy Serédi György bencés 

barátot, Jusztin néven a római pápa esztergomi 
érsekké nevezte ki. Az egyik napilapban Dr. Szabó 
László hírlapíró azt mondja, hogy „az új prímást 
valamennyi felekezet a legnagyobb bizalommal és 
hódolattal fogadja". — Szeretnénk tudni, kitől 
nyerte Szabó dr. a felhatalmazást erre a merész 
és problematikus kijelentésre?

Sőt ő maga sem fogadja túlságos bizalom
mal, mert kijelenti, hogy Serédi volt a legújabb 
kódex szerzője. És „az egyház új kódexével szem
ben, melynek kilenctizedrészben éppen az új prí
más a szerzője, Magyarországon bizonyos aggo
dalmak meg fognak nyilatkozni, mihelyt Magyar- 
ország az új kódexet megismeri. A királyság ide
jén, bárki lett volna is a király, ezt a kódexet 
Magyarország területén nem lehetett volna minden 
jogfenntartás nélkül életbe léptetni. Nem lehet, hogy 
az egyház kódexe beleavatkozzék a magyar állam
polgárok választói jogába. Nem lehet, hogy az 
egyház bírói hatáskört vindikáljon magának vilá
giak felett, világi dolgokban is. Nem lehet, hogy 
az egyház vagyongyűjtésével szemben semminő 
állami felügyeleti jog ne érvényesüljön, még any- 
nyi sem, amennyi a királyi kegyúri jog természe
tes járuléka volt. Az egyháznak természetes és 
föltétlenül jogosult az a törekvése, hogy híveinek 
kormányzása minél egységesebb legyen az egész 
föld kerekségén,— de Magyarország mégsem ad
minisztrálható úgy, mint az ugandai apostoli dele
gáció területe" stb. Még hozzátehette volna: „Nem 
lehet, hogy az egyház bármely állam tisztes pol
gárainak házasságát ágyasságnak merészelje bélye
gezni. Az sem lehet, hogy egy jól rendezett, művelt 
állam az ilyen merényletet megtorlás nélkül el
nézze".

Nos, hát mit örüljünk Jusztin érseknek, aki 
ezt a kódexet szerkesztette s ennek jutalmául most 
megkapja az esztergomi primási széket? És ha ő 
volt az, aki a pápai szék magyar tanácsosa volt, 
lehet-e igaz embernek őt „bizalommal és hódo
lattal" fogadni, mikor az ő tanácsára töltötték be 
a felvidéki püspökségeket tót püspökökkel, holott 
a jogos magyar püspökök még ma is életben van
nak. Az ő tanácsossága idején veszik el a primási bir
tokokat, teszik csehekké a felvidék bencéseit, rövidítik 
meg a magyar egyházat jogokban, birtokokban, füg
getlenségben egyaránt. Mert vagy igaz, amit az egyik 
lap állít, hogy ő volt a pápai udvar magyar taná
csosa és akkor igen szomorú történeti szerepet 
játszott, vagy. . . . .

Szóval igen bajos a bizalomról és hódolatról 
beszélni.

Hanem egy másik lap nem is erről beszél. 
Szól pedig ilyesformán és mi itt csak a puszta 
idézésre szorítkozunk. Egyetlen szót sem teszünk 
hozzá, még magyarázatot sem. Beszél az a szöveg 
magául is.

„1404-ben Zsigmond király rendeletet bocsá
tott ki azok ellen, akik pápai bullával a kezükben 
érkeztek Magyarországba, hogy valamelyik egyházi 
javadalmat birtokba vegyék . . .  és minden pápai 
bulla érvényességét a királyi „placet“-től tette 
függővé".

1446-ban IV. Jenő pápa Benedek zágrábi 
püspököt a tinini püspökségbe, Csupor Demetert 
pedig a tinini püspökségből a zágrábiba helyezte 
át. Hunyady János kormányzó azonban megtagadta 
a pápai kinevezés végrehajtását, „nehogy a püspök 
jogai és az ország szabadsága sérelmet szenved
jenek".

Mikor pedig V. Miklós pápa a dömösi pré- 
postságot Bálintnak adományozta, Hunyady János 
kormányzó azt írta a pápának: „Tudja meg szent
séged, mindannyian közakarattal elhatároztuk, hogy 
inkább az ellenség, mint ilyen vendég előtt nyitjuk 
meg az egyházat. Ez az ország, amíg fennáll, 
szabadságát is fenntartja. Ha tehát szentséged azt 
akarja, hogy Magyarország hűségesen ragaszkodjék 
a szentszékhez, tartsa tiszteletben szabadságát".

Mátyás király sem volt gerinctelenebb az 
atyjánál, mert hasonló kinevezés alkalmával ezt 
írta IV. Sixtus pápának: „Nem vártuk volna, hogy 
királyi jogunkat, amely iránt régi időtől fogva 
nehézség vagy kétség sohasem merült fel, szent
séged engedni fogja bárki által megsértetni. Szent
séged ismeri, vagy mások előadásából ismerheti 
a magyarok szellemét és szokásait, amelyek szerint 
készebbek volnának harmadízben is elpártolni a 
katholikus hittől és a hitetlenek táborába állani, 
mint megengedni, hogy az ország javadalmai a 
király választásának és bemutatásának mellőzésé
vel, a szentszék által adományoztassanak".

Egy másik levelében meg ezt írja Mátyás 
király: „A magyar nemzet készebb a nemzeti 
címer kettős keresztjét hármassá változtatni (vagyis 
a keleti egyházhoz csatlakozni), mintsem beleegyezni, 
hogy a korona jogköréhez tartozó javadalmak és 
főpapi méltóságok a szentszék által adományoz
tassanak".

Az 1495. évi XXXI. t.-c. szószerint ezeket 
mondja: „Aki másoktól, mint a királytól, szerezné 
meg az egyházi javadalmat, vízbefojtassék". (Sze
gény Hanauer, Svoy és Serédy!)
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Még a protestáns egyházból kitért hatalmas 
hitáruló és vallásüldöző Pázmány Péter is így 
szól: „A magyar királyok, kik maguk voltak min
den egyház és püspökség alapítói, oly feltétellel 
tették alapítványaikat, hogy a javadalmakban a 
nevezésre és adományozásra vonatkozó minden 
jogot önmaguknak tartottak fenn".

Ugyanez a Pázmány Péter mint esztergomi 
érsek 1637-ben II. Ferdinánd királyhoz benyújtott 
felterjesztésében ezt írja: „A római pápát a meg
erősítésen kívül ezen országban a javadalmak körül 
semmiféle jog meg nem illeti". „A magyarországi 
főpapoknak sem nem lehet, sem nem szabad a 
szokásos felfogástól eltérni, de úgy kell beszélniük, 
mint a többieknek, hogy a magyar király adja, 
adományozza és ajándékozza a javadalmakat".

Megállapítható tehát, hogy a magyar nemzet 
ősi alkotmányát sérti a római pápa minden egy
oldalú kinevezése, de azok se dicsekedjenek alkot
mánytisztelettel, akik ezeket a kinevezéseket el
fogadják, sőt a római kath. egyház se tüntesse fel 
magát a magyar állam, alkotmány és törvények 
majdnem egyedüli és legbiztosabb őréül. Tessék 
az ország törvényeit és szokásait mindenben és 
mindenkinek megtartani!

Szóval mi protestánsok, akik a törvényeket 
mindenben megtartani igyekszünk, nem fogadjuk 
sem bizalommal, sem hódolattal az új prímás 
kinevezését. Evangélikus.

Dr. Sztranyavszky Sándor 
beigtatása.

A pesterzsébeti evangélikus egyházközség, 
mely pár évvel ezelőtt még a mi pesti gyüleke
zetünk leányegyháza volt, tavaly szép új templo
mot emelt, az elmúlt vasárnapon pedig tisztújítá
sának eredményeként új tisztikart és presbitériumot 
igtatott be. Ennek az ünnepének nagy jelentősé
get adott az, hogy új egyházfelügyelőjének, dr. 
Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkárt válasz
totta meg, evangélikus egyházunknak még nógrádi 
főispán korából bátor és önérzetes hűségű fiát, ki

öt egyházközség felügyelősége után vállalta el a 
pesterzsébeti egyház felügyelőségét.

Az államtitkár tiszteletére a városi képviselő- 
testület közgyűlést tartott, melyen feltűnést keltett, 
hogy az üdvözlések során a pesterzsébeti szociál
demokrata párt szónoka is mondott üdvözlőbeszé
det. A közgyűlés után az államtitkár D. Raffay 
Sándor püspökkel együtt a templomhoz vonult, 
ahol a püspök urat és az új egyházfelügyelőt, 
Falvay Jenő, a gyülekezet lelkésze, Sárkány László 
másodfelügyelő, Beszterczey György egyházgond
nok és az új presbitérium fogadták, majd az egész 
közönség bevonult a templomba. Ott láttuk Ago- 
rasztó alispánt, vitéz Sárkány Jenő altábornagyot, 
dr. Rásó Lajos egyetemes ügyészt és evangélikus 
egyházaink más kitűnőségeit is a templomot meg
töltő küldöttségek között.

Az istentisztelet úrvacsoraosztással kezdődött. 
Úgy az új egyházfelügyelők, mint a többi tisztvi
selők, körzetgondnokojc és egyháztanácsosok, mind 
úrvacsorát vettek a gyülekezet jelenlétében. Az úr
vacsorái beszédet, valamint a beigtató istentiszte
leti prédikációt Kemény Lajos, budapesti igazgató- 
lelkész mondotta, intvén és buzdítván az új egy
házi munkásokat a gyülekezet szívből való szere
lésére és tiszta példa által való vezetésére. Az 
ezután kezdődő díszközgyűlésen Falvay Jenő lel
kész üdvözölte az új vezetőket, majd dr. Sztra- 
nyavszky Sándor rendkívül érdekes, határozott 
hangú és öntudatosan evangélikus szellemű szék
foglaló beszédet mondott.

— Felekezeti békére nagy szükség van — 
mondotta —, viszont ennek figyelembevételével is
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el vagyok szánva arra, hogyha kell, a legelszán
tabb harcos kedvvel védem meg egyházamat. Az 
evangélikus egyházat mindenkor a szegénység és 
az egyszerűség jellemezte, az Isten szolgálatában 
azonban mindenkor gazdagok voltunk. Fölhívom 
a magyar munkásságot, lássa be, hogy az ő sor
suk elválaszthatatlanul össze van forrva a magyar 
haza létével és jövőjével. A polgári társadalmat 
nagy mulasztások terhelik abban a tekintetben, 
hogy nem állott oda a munkásság vezetésére. 
Meg akarok emlékezni a hét kimagasló esemé
nyéről, arról, hogy Magyarország új katholikus 
egyházfejedelmet kapott. Előtte mi is tisztelettel és 
bizalommal hajiunk meg, de abban a meggyőző
désben tesszük ezt, hogy az új vezér elsősorban 
Esztergom és a magyar érdek képviselője akar 
lenni Rómában és csak másodsorban Rómáé — 
Esztergomban.

Remélem, hogy sok olyan kérdés, amelyet a 
múltban, különösen a legközelebbi múltban akként 
kezeltek, hogy az nem volt alkalmas a keresztény 
egyházak összefogását szolgálni, e kérdéseket a 
jövőben a magyar egység szempontjaihoz igazít
ják. A vegyes házasságok kezelésének módjára 
célzok, amely a múltban, fájdalom, gyakran sza
kadékot támasztott magyarok és magyarok között, 
ezeket az ellentéteket azonban át kell hidalni. Mi, 
magyarok így fogjuk föl hivatásunkat, viszont az 
evangélikus lelkészi kar is kell, hogy érezze köte
lességét és minden evangélikus lélekre ugyan
olyan befolyást gyakoroljon, mint amilyen befo
lyással élnek esetleg a túloldalon.

Utána D. Raffay Sándor püspök, a bányai 
egyházkerület nevében örömét fejezte ki, hogy az 
államtitkár a bányakerületben is bekapcsolódott 
az egyházi életbe.

Ezután a többi üdvözlés következett. Föltü- 
nést keltett az a válasz, amelyet Sztranyavszky 
Béla, dr. Krieszhaber Béla főrabbi üdvözlő sza
vaira mondott: „Azt a zsidót, aki elsősorban ma
gyarnak vallja és mutatja magát, a nemzet értékes 
tagjának tekintjük. Ha azonban először zsidó és 
csak azután magyar, mindent el kell követnünk, 
hogy azt addigi álláspontjának megváltoztatására 
bírjuk."

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. december 11-én:

H e l y
Óra

délelőtt
délutén

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (magyar) n dr. Kirchknopf Gusztáv
Deák-tér (magyar) 6 Sólyom Jenő
Fasor (ifjúsági) 10 dr. Szuchovszky Lajos
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rókóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Rapos Viktor
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Váci-út 61. 10 Rimér Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikálj
December 18-án a Deák-téri templomban Ruttkay 

M. Gyula, a fasori templomban Késmárszky Lajos, a 
tisztviselőtelepi templomban Majba Vilmos prédikál.

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

A Deák-téri Luther-Szövetség karácsonyi 
vására szombaton (d. e. 12 órakor) nyílik meg és 
egész vasárnapon át nyitva marad. Kérjük hívein
ket, hogy karácsonyi ajándék szükségletüket ezen 
a vásáron szerezzék be, azért is, mert e vásár 
jövedelmével kívánjuk fedezni szegényeink kará
csonyi megajándékozása költségeit!

A meghívó névsorából késének és tévedések folytán 
néhány név kimaradt. Szükségesnek látjuk ezeket e helyen 
felsorolni, mert háziasszonyi, ill. pártfogói tisztüket meg
váltották : Bacsinszky Lászlóné, Janecz Antónia, vitéz Jany 
Gusztévné, Kalma Pál. Kemény Lajos. Leinvater Ida, 
dr. Lutz Béláné, dr. Novák Elemérné, Pethő György, dr. 
Scholtz Gézáné, dr. Scholtz Géza, Schindler Alajosné, 
Szalágyi Egyedné, dr. Wladár Tivadarné és Wladár 
Marianne.

A D eák-téri Luther-Szövetség pénteken, 
december 9-én tartotta Il-ik ádventi estéjét a dísz
teremben (d. u. 7 ó.). Ez alkalommal Farkas Győző 
debreceni lelkész tartott előadást „Karácsony és a 
szociális eszme“ címen. Piri Lajos orvostanhallgató 
szavalt. A Lutheránia „Tinódy Sebestyén fohásza" c. 
koráit énekelte. December 16-án Mesterházy László 
pápai ev. lelkész fog előadni. A Luther-Szövetség 
elnöksége ezúton is kéri a tagok szíves és főleg 
pontos megjelenését, annyival is inkább, mert 
illusztris vendégeinket illik zárt sorokkal megtisz
telni. Elvárjuk, hogy mindenki ott lesz!

Adventi esték  a  fasorban. A fasori Ev. 
Szövetség dec. 7-én tartotta második adventi esté
jét. Közének után Gaudy László hitokt. igazgató 
tartott előadást. Legközelebbi est 14-én, szerdán 
este 7 órakor a fasori gimnáziumban. Előadó Lam- 
nek Vilmos vallástanár.

A kadém ia istentiszteletet tartottunk vasár
nap, f. hó 4-én, d. e. 11 órakor az Üllői-úti ima
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teremben az Egyetemi Luther-Szövetség tagjainak 
részvételével. Az első akadémiai istentisztelet szó
noka dr. Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész 
volt. Az imaterem hajója megtelt a Szövetség tag
jaival. Miután ismerjük a bpesti egyetemen tanuló 
ev. ifjúság számát, fájdalmasan állapítjuk meg, 
hogy még sokan hiányoznak. Nem hagyható azon
ban szó nélkül, hogy a Luther-Otthon tagjai nem 
tündököltek ott teljes számban. Pedig szinte az 
imaházzal vannak egy fedél alatti Avagy azért? 
E mulasztásra felhívjuk az Otthon kormányzó bizott
ságának szíves figyelmét azzal a kéréssel, hogy a 
legerélyesebb eszközökkel bírja rá az Otthon lakóit 
elemi kötelességeinek teljesitésére. Tudós profesz- 
szoraink közül is egyetlen egy sem volt ott példát 
adni. Pedig kár! Külföldön nem így van. Ott az 
akadémiai istentisztelet az ev. egyház színe-javának 
találkozó helye! Miért ne lehetne itt is ügy. Hála 
Istennek! vannak itt is még sokan, kiket a színe- 
javának tartunk.

A KIÉ (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) vasár
nap, f. hó 4-én tartotta nagygyűlését (a 35-iket) 
a régi képviselőházban. Megnyitó beszédet mon
dott az egyesület alelnöke: dr. Scholcz Oszkár. 
Az ünnepi beszédet dr. Raffay Sándor püspök 
mondotta. Zárószavakat dr. Patay Pál intézett a 
megjelentekhez. Voltak még énekszámok és szava
latok. Ezek rendjén szerepelt a mi Lutherániánk is. 
A nagygyűlésnek erősen lesorvasztott programjából 
hatalmasan főpásztorunk beszéde emelkedett ki, aki 
kemény, patinás szavakkal szólt a magyar kér. 
ifjúság feladatairól, arról, hogy mit kiván a magyar 
ádventben tőlük a Krisztus. Püspökünk a tőle 
megszokott őszinteséggel tette szóvá az üres ter
met (talán voltak 300-an) és az ifjúság hiányát. 
Mert hát mindenki volt ott, csak az ifjúság nem 
volt sehol! De nem voltak ott — és ezt lehetetlen 
szó nélkül hagyni — a titkárok sem. így talán 
még sem lehet a KIE-t vezetni és annak céljait 
szolgálni ? I Eltekintve attól, hogy a nagygyűlés 
részvétlenségéből szomorú konzekvenciákat kell 
vonnunk a kisgyűlések látogatottságára, Püspökünk 
készsége legalább megérdemelte volna a Kér. Ifjú
ság közt folytatott eredményesebb propagandát. 
Avagy azt akarták elérni, hogy a jövőben még a 
püspökeink is elkerüljék a teljes részvétlenség 
látását és megállapítását annak, hogy valahol 
valami hibának kell lennie, ügy ezt elérték! Ez 
azonban nem jól van így!

A fasori Nőegylet és Szövetség k a rá 
csonyi v ásá rja  szombaton délután és vasárnap 
lezajlott. Sok gondos kéz munkája tette széppé és 
tetszetőssé a vásár külső képét,,sok szerető szív
vel végzett munka iparkodott az anyagi sikert is 
biztosítani. Solymossy Sándorné, ifj. Krausz Károly, 
„Fébé“ diák. egylet, Glock Klári, Hess Ilona, 
Scholtz Testvérek, Prot. Nőszövetség, Nádossy 
Emilné, Velebilné, Koppéi István, Schebián, Kelier 
Géza, Hendel Béla, Luther-Társaság, Rózsa ipar
művész, Czimeg és Gombos cég, Stühmer és Beli- 
czay asztalon, alumínium edények asztalán, az ifjú
sági egyesület asztalán szebbnél-szebb és valóban 
meglepő olcsó árucikkek várták a vevőket. Hogy

kitűzött célunk szerint a tavalyi nagy eredményt 
is túlhaladjuk, az ijesztő pénzhiány miatt nem volt 
elérhető, de az eddigi leszámolások reményt ad
nak arra, hogy legalább elérjük azt ebben az év
ben is. A Nőegylet és az ifjúság fáradhatatlanul 
buzgólkodott. Ezúton is hálásan köszönjük minden 
segítőnknek buzgalmát és áldozatkészségét. Elől
járt a fáradozók között dr. Hittrich Ödönné, Ke
mény Lajosné, Kirst Emilné, dr. Löwe Károlyné, 
Horusitzky Henrikné, Janetz nővérek, Barits nővé
rek, Gaudy Lászlóné, dr. Milkó Vilmosné, Péch 
Piroska, Piri Lajos, a Kemény fiúk s általában a 
Nőegylet s az ifjúsági kör egésze. Felülfizettek: 
Barits Ilona és Róza, Kovács Istvánná, Köhler 
Lászlóné, Marschalkó Gyula, dr. Kubacska An- 
drásné 4—4, dr. Fröhlich Izidorné, Heisler Ottóné, 
dr. Rakusz Gyuláné, Stühmer Frigyes dr., Szandt- 
ner Béla, Tóbik János, Eberhardt Antalné 6—6, 
Scholtz testvérek, Martinyi Pál 10—10, dr. Csordás 
Elemér, Benes Imre 20—20, beckói Biró Gyula 
50 pengővel. Természetbeni adományt küldött 
Szandtner Béla és két névtelenül maradó testvé
rünk. A tiszta jövedelem eléri a tíz millió koronát.

Ne feledkezzünk meg szegényeinkrő l! 
A lelkészi hivatal útján a fasori szegények kará
csonyfájára eddig a következő adományok érkeztek: 
Harkányi József 2, Szabó Hermin 20, Kukucs He- 
lén 10, Farkas Péterné 3, Nagy Istvánná 20, Hoitsy 
Gidáné 10, Huszár János 10, Kordás Antalné 
10, Szekér nővérek 10. — A karácsonyi vásár 
alkalmával történt felülfizetések és adományokat 
ott számoljuk el. Kérjük jószívű híveinket, ne fe
ledkezzenek meg ez évben sem szegényeinkről!

Tragikus eset a  kőbányai szeretetven- 
dégségen. A X. kér. evang. lelkészkör nőválaszt
mánya Kőbányán a reform. Kultúrteremben dec. 
3-án szeretetvendégséget rendezett. Szép műsor 
várta a közönséget. Az est bevétele 250 pengő volt. 
A nagy Kultúrterem megtelt a hívőkkel. Doktorics 
Benő főfelügyelő, lelkészköri elnök megnyitóbeszé
dében üdvözölte a megjelenteket Amikor Vörös 
Margit akkordjai megcsendültek a zongorán, s a 
közönség nagy figyelemmel hallgatta a szép játé
kot, egy idősebb úr nem messze a kijárattól rosz- 
szúl lett. Szomszédja két karjával felfogta az esz
méletét elvesztett Krick Aladár, ny. jószágigazgatót, 
aki eljövetelekor még jókedvvel tréfálkozott a ruha
tárt kezelő cserkészfiúkkal, nem sejtve, hogy rövid 
idő múlva befejezi pályafutását. Szerető kezek ki
vitték az előcsarnokba, ahol lefektették. Cserkész
fiú elszaladt orvost keresni s habár rövid idő 
múlva, dr. Héj orvos megérkezett, segíteni nem 
tudott, mert Krick Aladár rövid idő múlva kiszen
vedett, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna 
A teremben ülők legnagyobb része csak akkor ér
tesült a tragikus esetről, amikor Majba Vilmos lel
kész beszüntette a műsor további előadását, s imá
val zárta be a szeretetvendégséget. Hazánk hű fia 
volt, egyházunknak buzgó tagja. Éltét 75-ik évében 
fejezte be. Temetése dec. 7-én az ujtemetőben volt.

A Deák-téri templom családi hírei. 
Keresztelés: Asbóth József, Vágó Ilona Dorottya, 
Ormay Kálmán, Erős László, Molnár László, Baitz
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Lili Ilona Erzsébet, Schorner Ibolyka Erzsébet 
Radó Károly Ferenc, Lichtschein Imre Artúr Fe
renc, Lux Marietta Andrea Erzsébet, Üstös József, 
Szieben Ibolyka Katalin, Litner József, Rischak 
Lajos Imre, Dittmayer Margit Mária Magdolna, 
Ludnay Erzsébet Juliánná, Uncs Ervin Dezső. 
Esketés : dr. Genersich Károly Andor ev.—Patonay 
Alice ev .; dr. Gunesch Károly ev.—Fehér Korné
lia ev.; Dobay Andor ref.—Palasovszky Marianna 
rk .; Hadházy László ev.—Gáspár Margit ref.; 
Ilyés Mihály ref.—Somogyi Katalin ev. Temetés: 
Bauer Ferencné sz. Hudecsek Anna 87 év, 
özv. Drechsler Ferencné sz. Visnyi Mária 75 év, 
Hehs Vilmos 61 év, Szkuhán Ilona 2 év, özv. 
Borbély Jánosné sz. Dorok Zsuzsánna 64 év, 
Benigny Lajos 35 év, Szontagh Gábor 27 év, özv, 
Derencsay Dánielné 77 év, Kurhelya Sándor 6 hó. 
Veres Gábor 45 év, Lisovinyi Péter 61 éves. 
Adom ányok: Kesselbauer Olga szabad rendel
kezésre 5 P, Schutzbach József és neje a pest- 
erzsébeti templom javára 4 P, Nagy Károly szabad 
rendelkezésre 5 P, dr. Baitz Géza 30 P, Pethő 
György 40 P a karácsonyi segélykiosztásra, N. N. 
szegényeknek 1 P.

A fasori templom családi hírei. Keresz
telés: Zsolnai Irén, Sondera Frigyes, Czeck Wal- 
demár, Léderer András, Magócs Anna, Lendler 
Ilonka, Plesche Ottó, Veszprémi Ilona, Helle Iván. 
Esketés: ifj. Schirger Lajos—Joó Edit. Tem etés: 
Ihász Lajos 53 éves, Rencsisovszky Ferenc 67 éves, 
Csajta Tibor 3 hónapos, Becker Ádám 52 éves, 
Kalmár Mihályné 28 éves. Adom ányok: Egyház 
fenntartásra Farkas Andrásné 10 P, Rencsisovszky 
Margit 10 P ; szegényeknek Simon Gyuláné 3 P, 
Rencsisovszky Margit 10 P ; Fasori paplak-alapra 
özv. Pátzay Antalné 5 P ; Ev. Családi Lapra özv. 
Győry Vilmosné 20 P, Makkoldy Józsefné 40 P ;

„Jézus élete tanulmány". 13 tanulmány, 
első félévi részlete az ifjúsági világmozgalom 
háromesztendős tanulmányának. Használhatják 
ifjúsági egyesületek, cserkész cspatok, diák bib
liakörök, konfirmált ifjak egyesülete. Megrendel
hető Budapest IX Üllői út 29, II. „A Reformá- 
ció“ cimü lap decemberi száma közli az ifjú
sági munka teljes, decemberi programmját.

Meghívó.! A „Fébé“ ev. diakonissza nő
egylet 1927 Ádventjének 4 vasárnapján „Az 
igazi öröm. Milyenek a te örömeid?" címen 
evangélizáló előadássorozatot rendez. Az es
ték programmja szavalattal, énekszámmal és 
Bibliamagyarázattal fog kiegészülni s minden 
alkalommal az Egyet. Ev. Egyház imatermében 
(VIII., Üüői-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.)

Egy erdélyi város volt plébánosa a mi egyhá' 
zunkba „lépett vissza". Hogy megélhessen, munkát keres. 
Még felírónak is hajlandó elmenni. Aki hittestvéreink közt 
megbízható munkást keres irodájába, nevezettben ilyent 
nyerhet. Bővebb felvilágosításokat szívesen ad a Deák- 
téri lelkészi hivatal. (Telefon : T. 285—06.)

Teljesen megbízható gyors- és gépírókisasszonyt 
ajánl a Deák-téri lelkészi hivatal. Ezzel egy nagyon jóra- 
való, éhező ev. családon is segítenénk !

Evang. tanító correpetálást vállal kisebb gyerme
keknél szerény díjazással, megegyezés szerint. Cime meg
tudható az Evang. Gazd. Hiv.-ban, IV., Deák-tér 4. I. 6.

Egy alig használt szép szalóngarnitura olcsón el
adó. Cím a Gazd. Hiv.-ban megtudható, IV. Deák-tér 4. I. 6.
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„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyahózi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: Fekete Géza.


