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Mit m ondasz m a g a d ró l?
(János ev. I. 19—28.)

zt a kérdést a farizeusok köve
tei adták fel Keresztelő János
nak : Ki vagy te ? Mit mon
dasz magad felől ? És ő megvallá és nem tagadá és megvallá: nem vagyok Krisztus,
sem Illés, sem próféta . . .
Karácsony előtt álló lel
kek felé ma is közeledik a kérdés: mit
mondasz magadról ? Kicsoda vagy te ?
S e z a kérdéstöbbfelőltámad ellened. Kérdi
a külső világ, melynek tagja vagy, kérdi
családi köröd, melyhez tartozol és kérdezi
önön-éned, mely belső valódat élteti.
Mennél messzebbről nézel egy feléd
közeledő embert, annál inkább az em
ber általános külső vonásait látod rajta.
Jön-megy, tevénykedik, hol jó, hol rossz,
egészséges, beteg. De mennél közelebb
jön hozzád, annál több egyéni vonást
veszel észre rajta. Már belátsz munkáiba,
észreveszed céljait, hallod a hangját
hitvesével, gyermekeivel és barátaival
szemben, olykor-olykor el-elárul egyet-

mást belső emberéről. És ha teljesen bizal
mába fogad, ha feltárja a lelkét előtted,
akkor már az általános vonásokat egé
szen elfedi előled mindaz, ami az ő
egyéni világát jellemzi.
így vizsgálhatod meg magadat ka
rácsony előtt, az adventi napokban. Mit
mondasz magadról a külső világ szá
mára ? Mit jelentesz a tőled távol állók
részére? A jobb vagy rosszabb átlag
emberek közé szárnitanak tégedl Azután
próbálj közeledni magadhoz és meg
nézni, hogy mit jelentesz családod, sze
retteid szám árai Szerető, önfeláldozó,
megbízható, hűséges és becsüles ember
vagy-e előttük és közöttükl És végül
térj egészen haza, egészen önmagadba,
lelked mélyébe és ott nézzél önön-éned
titkaiba: emberi életed, rendeltetésed,
egyéniséged mennyit ér, mennyit ér ? . . .
mit mondasz magad felől?
Karácsony este, ha majd a fényes
fa előtt állsz, adjál őszinte feleletet tieid
nek, magadnak és Megváltódnak . . .
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Az új hercegprímás.
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Karácsonyi ajándékkönyvek.

Hogy a legszebb ajándék a könyv, hogy a
leghűségesebb barátaink a megszeretett és meg
becsült könyvek, azt mindannyian tudjuk. De
viszont ezért okoz mindig nagy gondot a szülők
nek karácsony előtt a könyvválasztás, nehogy
jól hangzó címekkel ékes kötetekben rossz tar
talmat, gyenge értékű, vagy esetleg káros hatású
könyvet adjunk szeretteink kezébe.
Elsősorban tehát a könyvek könyve jön tekin
tetbe. Akinek még nem jutott eszébe, hogy szeret
teinek a legjobb könyvet adja, az pótolja első
sorban ezt a mulasztást és nagyon olcsó és
mégis nagyon szép kiállítású bibliák között válo
gasson.
Azután bizalommal vehetünk a kezünkbe
minden olyan könyvet is, mely jó kézből került
ki. így nyugodtan ajánlhatjuk a „Fébé“ ev. dia
konissza anyaház kiadványait, melyek lapunk
kiadóhivatalában VII., Damjanich-u. 28/b. szerez
hetők be. Itt nagyon sok kedves, ízléses és olcsó
karácsonyi ajándéktárgy is vásárolható.
Lapunk mostani számában mutatványt köz
Félünk, hogy ennek a codexnek álláspontjára lünk Pap Ferenc vallástanár „A Szellem Megvál
helyezkedve az új hercegprímás a felekezeti békes tója" c. könyvéből. Lapunk olvasói már ismerik
séget — akarva, nem akarva — nem ápolni, hanem Pap Ferenc nevét s ebből a kis mutatványcikk
csak rontani fogja. Mi volnánk boldogok, ha csa ből is láthatják az ő komolyan hívő és egyszerűen
magyarázó irályát, mely vonzóvá és mindenkinek
lódnánk.

A napilapok szerint Serédi Jusztinján, az új
hercegprímás a felekezeti békéről is tett már egy
nyilatkozatot. Sőt kettőt is. Előbb arról beszélt,
hogy a vele nem azonos hiten lévőkkel békét,
egyetértést, együttműködést kíván fenntartani. Má
sodszor azt hangoztatta, hogy az ország mai sú
lyos helyzetében kerülni kell mindent, ami szembe
állítja egymással az embereket.
Mi, evangélikusok, mint a békesség evangé
liumának emberei, örömmel halljuk ezeket a han
gokat. A magunk részéről szívesen viszonozunk
minden testvéri készséget és megértést. Csak attól
félünk, hogy amint az előző római pápa „Pax“
jelszava, ez a békeszózat is harcot takargat. Mert,
ha csakugyan komolyan akarja az új hercegprímás,
hogy mindent kerülni kell, ami az embereket egy
mással szembeállítja, akkor elsősorban a közép
korba való Corpus Juris Canonicit, ezt a vegyes
házasságot gyalázó, embertelen, békerontó törvénykönyvet változtattassa meg. De hát lehet-e ezt
várni és remélni attól, aki azt a törvénykönyvet
csinálta?!

T Á R C A

De az Üstökös eljő. Pályafutásában elérkezik
lelked egének Tetőpontjára is. Megjelenik lényéd
felett és világosságot áraszt abba a sötét világba,
A Csillag*
amelyben élsz. Az anyag felett, amelyhez odalán
„Csillag származik Jákobból, és királyi pálca coltad életedet, meg fogod pillantani a szellem
támad Izraelből."
ragyogó világát és csodálattal fog függni rajta lelked
tágranyilt szeme.
A prófécia beteljesedett.
Mert nem arra hivattattál, hogy állati ösztö
Az Üdvösség Csillaga felragyogott. A tévely
neidnek
légy dédelgető pásztora. A Teremtő nem
gések borzalmas éjszakájában felhangzott az An
a
Föld,
hanem
az Ég felé irányította tekintetedet.
gyal bátorító szava: „Ne féljetek!“ A Virrasztók
tekintete az Ég felé fordult és békeség szállott a Miért esnél kétségbe, mikor Istened a remény
Csillagát támasztotta fel fejed felett ? 1
szivükbe.
Angyal száll le hozzád: az Isten dicsőségé
Óh boldog éjszaka, amelybe fényt áraszt a
nek
örök
magasztalója. Hitet ébreszt a lelkedben,
Csillag 1 Ó boldog Virrasztó, aki felemeli tekintetét
amelyet
nélkülöztél;
hitet, amely megláttatja veled
az Égre!
az Isten szeretetét.
A természet éjszakájában nem használhatod
Virrasztó, ugy-e vágyódol az égi Fény után ?
testi szemedet, a szellem éjszakájában lelki szeme
Sötétben remegő lélek, ugy-e szeretnéd meghallani
det akadályozza meg a látásban a bűn homálya.
a békehirdető Angyal bátorító szavát?
AzÜdvösség Csillaga számodra is felragyogott.
* Mutatvány Pap Ferenc: „A Szellem Megváltója"
c ín ű könyvéből. Kapható a Luther Társaság könyvkeres A béke Angyala neked is mondja: „Ne félj!“
kedésében.
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érthetővé teszi. Ajándékkönyvnek nagyon ajánljuk.
Ára egy pengő.
Ajánljuk továbbá a serdülő ifjúság részére
egy feledésbe merülő, egykor nagynevű evangé
likus írónk ifjúsági regényét. Csengey Gusztáv,
volt eperjesi theológiai tanár, a „Fogoly lengyel1'
c. költemény országos hírű szerzőjének bírálók
által is a legjobb magyar ifjúsági regények közé
sorozott munkája: „A mocsarak királya" ez. Csengey
Gusztáv özvegye a még békében eszközölt utolsó
kiadás megmaradt és megszállt területen maradt
példányait nagy nehézségek után most megkapta
s az ifjúság rendelkezésére bocsátja ismét a mint
egy 10 év óta nem kapható könyvet. Ára a béke
beli legjobb papíron nyomott, érdekfeszítő és
nevelő hatású szép munkának 3 pengő. Budapes
ten egyelőre csakis a fasori lelkészi hivatalban
kapható.
k . L.

Az orosházi számarány.
Az Orosházi Evangélikusok Lapjában ol
vassuk a következő kis cikket:
„Orosháza politikai községe 3000 pengő
évi segélyt szavazott meg a hitfelekezeti iskolák
részére. Felekezeti iskola van Orosházán : evan
gélikus 14, róm. kath. 2, izraelita 2. Orosháza
23,000 lakosából evangélikus 16,000, róm. kath.
4000, református 1800, izraelita 800, egyéb 400.
Az iskolai segélyből a fenntartott iskolák
arányában az evangélikus egyháznak 2333 P
24 f., a római katholikusnak 333 P 32 f., az
izraelitának is 333 P 32 f., lélekszám szerint
pedig az evangélikusnak 2086 P 88 f., a róm.
katholikusnak 521 P 72 f., az izraelitának 130 P
43 f. esne. Ha azt is nézzük, hogy a község
terheihez az egyes hitfelekezetü lakosok milyen
arányban járulnak hozzá, akkor az első, az
iskolák szerinti megoszlás arányszám a áll elő.
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Evvel szemben azonban Orosháza község
képviselőtestülete a 3000 pengőt igy osztotta
meg: 1000-et az evang. 1000-et a róm. kath.,
1000-et az izraelita egyháznak.
Számolásunk eredménye, hogy az evan
gélikusok és reformátusok által befizetett köz
adókból az arányszám on felül 1333 P 24 fill.-t
fordítanak más hitfelekezetű iskolák segélyezé
sére. De vájjon tanítanak-e ebből a pénzből az
irántunk való szeretetre és a felekezeti türe
lemre meg békességre?"
így lehet forgatni a szám arányt ott, ahol
az evangélikusok vannak többségben. De ilyen
lett volna-e az elosztás akkor is, ha a katholikusok vannak többségben Orosházán ? Remél
jük, hogy ezt a túligazságos elosztást orosházi
testvéreink erélyesen m egfelebbezték!

Külföldi hírek.
A z oláh diplomácia megegyezett a Vatikán
nal. Lemondott, amint, úgy látszik, azt a többi
állam is megtette, a főpapi kinevezési jogáról, azt
a jövőben ott is a pápa gyakorolja, de esetleg a
jelöltek ellen emelhető kifogásait a kormány, ha
azok politikai természetűek, mindig megteheti.
Luther kis kátéjának hiteles szövege, ame
lyet minden nemzeti bizottság elfogadott, 1929-ben
meg fog jelenni minden nyelven, hogy ez is iga
zolja azt a nagy kulturmunkát, amit ez a kis káté
a világon a lutheránus területeken végzett. Anglia
azonban már ebben az évben megjelentetett egy
félhivatalosan hiteles új kiadást.
Törökországban erős mozgalom indult meg
a vasárnapnak elismertetése érdekében. Azonban
e mozgalom hátterében nem vallásos, hanem gaz
dasági kérdések állanak.
M exicó után Equatorban és Guatamalában
is kitört a róm. kath. egyház ellen való felkelés
s ugyanúgy, mint a fennt említett államban, nem
tűrnek meg idegen származású vagy bevándorolt
papot s minden egyházi dologban a legfőbb ha
talmat az állam és nem a pápa képviselheti.
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Érdekes szá m ok : Angolország területén
6,107.066. Ázsiában 3,669.954, Afrikában 988.732,
Amerikában 4,070.551, Ausztráliában 1,423.537,
összesen 16,289.500 az evangélikusok száma, az
összlakosság pedig 435 millió.
Haifa és A kko között megalakult az első
cionista-kommunista gyarmatállam : minden közös,
a szekrényektől kezdve a fehérnemű készletekig.
Az anyák is közösek s mihelyt az anya a gyer
mekét annyira nevelte, hogy a gyermeknek rá nincs
föltétien szüksége, a gyermek az államé lesz s ettől
az időtől kezdve volt szüleit csak keresztnevén
szólíthatja.
A kölni róm. kath. egyházközség legutóbb
azt határozta el, hogy a most következő tiz év
alatt 22 templomot fog építtetni.
A szászországi egyház központi vezetősége
bankegyesületet alapított. A szövetkezés gyakorlati
Célja az, hogy ő mint központi és tőkeerős szerv
a kisebb gyülekezetek hitelkereséseért szavatol s a
nagyobb bankcsoportok hajlandók ilyen feltétel
mellett olcsó kamatokkal egyházi intézmények épí
tésére bármilyen összegű hitelt engedélyezni.
Csehslovákiában hivatalos közlemények sze
rint a róm. kath. egyházból az összeomlás óta ki
tért 724.507 lélek, akik közül körülbelül félmillió
nyi lélek az új cseh protestáns egyházba lépett be,
a többi pedig az evang. egyházba s ezekkel együtt
érte el a felvidéki egyházunk az egymilliós lélekszámot.
G. L.

HÍ RE K.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. decem ber 18-án :
H ely
Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Váci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Horthy Miklós-út 27.

Ór a
d é le lő tt
d é lu tá n

Lelkész neve

fél 10 báró Podmaniczky Pál
n Ruttkay Mikiién Gyula
6
Sólyom Jenő
10
Rapos Viktor
11
Késmárszky Lajos
4
Kemény Lajos
—
—
9
Hudák János
11
Majba Vilmos
10
Morhécs Márton
fél 11 dr. Szuchovszky Lajos
Szuchovszky Gyula
10
Rimár Jenő
10
11
Dr. Varsányi Mátyás
10
Mohr Henrik
11
Tomcsányi László

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
December 25-én a Deák-téri templomban dr Raffay
Sándor, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai
és tisztviselőtelepi templomban Majba Vilmos prédikál.
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Ú rv acso ra-o sztás a Deák-téri és fasori
templomban advent minden vasárnapján a dél
előtti istentisztelet végeztével.
Ünnepi istentiszteleteink sorrendjét követ
kező számunkban közöljük. Kérjük híveinket, hogy
karácsonyi istentiszteleteinkre hozzák magukkal
az „Ünnepi Énekek" c. füzetet. E füzet ára az
egyházfiaknái 40 fillér.
D. R affay S ándor p üspökünk súlyos beteg
ségéről adtak hírt egyes lapok. Örömmel közöljük
olvasóinkkal, hogy ezek a hírek ily formában túl
zottak voltak, a püspök úr újból egészséges s
karácsony első napján a Deák-téri templomban
prédikál és úrvacsorát oszt.
K arácso n y fa ünnepély a faso rb an . A fa
sori Nőegylet és Szövetség karácsonyfa ünnepélye
december 21-én, szerdán d. u. 5 órakor lesz a
gimn. dísztermében. 60 család élelmiszert, 100
gyermek pedig karácsonyi csomagot kap. A Nő
egylet és a Szövetség tagjait, valamint jótevőinket
szeretettel meghívjuk.
A dventi esték. A Deák-téri Luther-Szövet
ség harmadik adventi estéjén Mesterházy László
pápai ev. lelkész tartott nagyhatású előadást. A
fasori Luther-Szövetség harmadik adventi estéjén
pedig Lamnek Vilmos vallástanár volt az előadó,
aki a hit és szeretet adventi kettős munkáját igen
érdekesen és mélyen járón fejtegette. Linkesch
Margit szavalta Magassy Sándor „Szeretet'1 című
költeményét s közös énekkel végződött az est.
A D eák-téri k arácso n y i v á s á r dec. 10. és
11-én nagy sikerrel folyt le. A gyámolító szak
osztály Lengváry Juci vezetésével gondosan elő
készítette s jól rendezte meg. Mindkét napon nagy
számban látogatták a vásárlók. Jövedelméből, mely
még nincsen egészen megállapítva, a Deák-tér
szegényeinek karácsonyi megajándékozására jut
jelentős összeg.
A fasori Nőegylet é s S zövetség v á la sz t
m án y a dec. 14-én együttes ülést tartott, melyen
beszámolt a karácsonyi vásárról. A tiszta jövede
lem 1040 pengő, melyből a fasori gimn. díszter
mében tartandó nagy ünnepélyre 800, az Erzsébet
szegényház evang. ápoltjai karácsonyfájára 100,
a vasárnapi iskolák karácsonyfájára 100 pengőt
utalványozott az értekezlet.
Ne feledkezzünk m eg szegényeinkről!
A fasori templom szegényeinek karácsonyfájára
újabban a következő adományok érkeztek: Simon
Gyuláné 5, Fábry Margit 5, özv. Pintér Béláné 5,
Pintér Antal 5, Krutzler Mária 5, N. N. 2, Kéri
Gáborné 5, Greso Júlia 4 P. Kérjük jószivü hívein
ket, ez évben is gondoljanak szegényeinkre, akik
sokkal nagyobb számban vannak, mint az előző
években.
A p ro testán s O rszágos „B rocskó L ajos”
Á rv aszö v etség f. hó 6-án jól sikerült „Mikulás"
estélyt rendezett a Protestáns Országos Árvaház
ban, (VII., Szegényház-tér 1. sz.) amely alkalom
mal az árvákat bőven megajándékozták a Miku
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lás-küldte ajándékokkal. Számos érdeklődő vett
részt az ünnepélyen, úgy a szövetségi tagok mint
az árvaház barátai köréből. Utána a szövetségi
tagok társas vacsorája következett.
Két estély Böhm Károly emléktáblája
javára. Dr. B ö h m Károly főgimnáziumunk egy
kori igazgató-tanára, később a kolozsvári tudományegyetem tanára, a kiváló filozófus emlékére állí
tandó emléktábla javára a budapesti ág. hitv. ev.
főgimnázium d a l - é s z e n e e g y e s ü l e t e dec.
17-én este 7 órakor a gimnázium dísztermében
h a n g v e r s e n y t rendez. Szerepel a gimn. ének
és zenekara Oppel Imre tanár vezetése alatt több
számmal, valamint hegedűn Győri Andor és Pfeiffer
Elek, zongorán Hercz Imre és Fehér György és
egy zongorakvartettel Hercz, Győri és Polgár F.
— A L e á n y k o l l é g i u m dec. 20-án és 21-én
este 6 órakor (IV., Veres Pálné-utca 36. sz. alatti
dísztermében) dr. B ö h m Károlynak a fasori gim
náziumban elhelyezendő emléktáblája javára S c h ub e r t - e s t e t rendez. Műsor: 1. Bevezető szókat
mond Schubertról dr. Böhm Dezső igazgató. 2.
Gott ist mein Hirt (23. zsoltár), négyszólamú női
kar. Előadja az énekkar. 3. Dr. Szigethy Lajos
versét Schubertról szavalja Kirchknopf Sári. 4.
Schubert F .: Rondó, zongorán játssza Kovácsovics
Márta. 5. Részlelek a „Három a kislány" c. dal
játék I. és II. felvonásából, két képben.
Puky E ndre e lő a d á sa a nem zeti egység
jelentőségéről. A Bethlen Gábor Szövetség által
rendezett előadáson a Deák-téri evangélikus iskola
dísztermében Puky Endre, a képviselőház alelnöke,
tartott előadást nagyszámú és előkelő közönség
előtt a nemzeti egység jelentőségéről. Abból indult
ki, hogy az emberi egyesüléseket a természeti
adottságokon és a gazdasági érdekkapcsolatokon
kívül fizikai vagy szellemi erők alkotják. Az egy
ség legmagasabb fokán már nem mehanikus, ha
nem nagy etikai erők foglalata. Az etikai erők
termelték ki a két leghatalmasabb szervezetet: az
államot és az egyházat. A nemzeti érzés világa
mellett ott van tehát a vallásos érzés világa. Azt
a domináló etikai erőt, amely ezeket a leghatal
masabb szervezeteket betölti, amott hazafiságnak,
emitt hithűségnek nevezik. Mindkettőnek közös
jellemvonásai az önzetlenség, áldozatkészség, sze
retet, szabadság és remény. Az Isten- és hazaszeretet egy erkölcsi forrásból fakadnak. Az alkot
mányos szabadságjogokkal egy tőből hajt ki a
vallásszabadság. A protestáns ember lelkében
paritásosán nyilvánul meg a nemzeti és vallásos
egység. Minden szellemi egység, nemzeti és val
lási egyaránt, Isten felé mutat. Éppen ezért a
szellemi egység dacolni fog az erőszakos korlá
tokkal, mert a nemzeti egység épp úgy, mint a
protestánsoknál az egyház egysége, csak a ter
mészet által egységessé alkotott Nagymagyarország
határain belül fér meg. A nagy tetszéssel fogadott
előadás után Grandpierre Emil közigazgatási bíró
„A nemzeti egység és a trianoni határok" címen
tartott értékes előadást. Mindkét előadást a közön
ség nagy figyelemmel hallgatta, gazdagodott min
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denki, aki ott volt. A január hóban folytatandó
előadásokra már most is felhívjuk olvasóink fi
gyelmét.
A Magyar Külügyi T ársaság Nemzetközi
jogi Szakosztálya december 14-i ülésén a Magyar
Külügyi Társaság tanácstermében G r a t z Gusztáv
dr. v. b. 1.1., nyug. külügyminiszter, egyháztanácso
sunk tartott nagyértékű előadást a „ F ö l d k ö z i
t e n g e r i k é r d é s e k “-ről.
A pesti leánykollégium alsó tagozatának
önképzőköre 3. és 4-én szépen sikerült estét ren
dezett Jeszenszky Ilona tanár vezetésével. Az ének
kar Horch Viktória énektanár betanításában régi
magyar dalokat adott elő, Lovass Adrienné, Csepely Ágnes szavaltak, Wahrmann Anna zongorá
zott; végül T o m p a „ V i r á g r e g é “-inek Láng
Ella által jelenetezett szépségeiben gyönyörködött
a közönség, melynek soraiban dr. Raffay Sán
dor püspök, dr. Haberern J. Pál közös fel
ügyelő, dr. Németh Ödön, dr. Zimmermann
Ágoston iskolafelügyelők is megjelentek. A tiszta
jövedelem Böhm Károly fasori emléktáblája ja
vára szolgál.
Kiket választanak presbiterré Franciaországban? A franciaországi presbiterválasztá
sokkal kapcsolatban megjelent egy felhívás, mely
szerint nem választhatók presbiterekké : 1. Akik
nem adnak jó példát különösen az istentisztele
tek látogatására. 2. Akik nem adnak gyerme
keiknek vallásos oktatást és nevelést. 3. Akik
kényszerítő szükség nélkül dolgoznak vagy dol
goztatnak vasárnapon. 4. Akik nem olyan mér
tékben járulnak hozzá az egyház fenntartásához,
mint anyagi viszonyaik megengednék. 5. Akik
nem vesznek részt személyesen és tevékenyen
az egyházi életben. Ha elegendő szám ban nem
találtatnak férfiak: az egyház szívesen látja
nőknek a megválasztását i s !
A Deák-téri templom családi hírei.
K e r e s z t e l é s : Kaffka Zsuzsánna Mária, Jetter
Ferenc, Walkó Amália Gizella Irén. E s k e t é s :
Kotz György ev.—Glatz Gizella ev.; Bertalan Pál
ev.—Vas Piroska ref.; Szigethy Ferenc rk.—Mayer
Sarolta ev.; Polgár Sándor ref.—Dömök Erzsébet
ev.; Várallyi Lajos ev.—Sándor Mária ev.; Kői
Géza rk.—Grőb Magdolna ev. T e m e t é s : Imre
Károly (23 év), Szkalos Emilné sz. Járossy Erzsé
bet (42 év), Forster István (31 év), Kuszenda Pál
(69 év), Wolf László (23 év), Nagy Péter Pálné
sz. Benő Mária (55 év), Polsch Imre Sándor (80 év).
A d o m á n y o k : Szegényeknek Vas Emilné 30 P,
Báthory Miklósné 10 P, Szigethy Ferencné 20 P,
Kovács Rezsőné 2 P, N. N. 10 P, N. N. 5 P,
Lénárt János 2 P, Kői Géza 2 P, N. N. 10 P,
Beranek Elekné 12 P, Kiszel Etel 10 P, Klszák
Margit 5 P, H. E. 10 P ; karácsonyi kiosztásra
Báthory Miklósné 10 P, Schultz Sándor 20 P ;
szegény gyermekeknek N. N. 10 P ; szabad ren
delkezésre Báthory Miklósné 20 P, Balázs Zsu
zsánna 10 P, Klszák Margit 5 P ; egy menekült
családnak N. N. 1 P, egy hittestvér 5 P.
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M egjutalm azott árv ák . A Protestáns Orsz.
Árvaház a pesti ev. egyház lelkész! hivatala utján
Bodnár Pál kispesti lakostól 10 pengőt kapott
Bodnár Győző egyetlen fia, tart. honvédzászlós em
lékére hősi halálának 10-ik évfordulója alkalmából
egy jól tanuló középiskolai árvafiú részére. Horch
V. úrnő szintén 10 pengőt küldött egy jó magaviseletű, a zenében tehetséget tanúsító árvafiú részére.
Az igazgató ünnepiesen adta át mindkét összeget
a jutalomra érdemes két árvának.
Az A ngyalföldi L uther Szövetség decem
ber 18-án d. u. 4 órakor a VI. Váci út 61. sz.
iskolában K a r á c s o n y f a ü n n e p é l y t rendez a
vasárnapi iskola növendékei számára, gazdag műsor
ral. Szülőket és érdeklődőket szeretettel várunk.
Az ünnepély tiszta jövedelme a templomalap javára
fordíttatik.
A kelenföldi evang. tem plom építéshez
nov. 23-tól befolyt adományok: N. N. gyűjtéséből
20, Némethi János gyűjtéséből 12, Mury Istvánná
100 P-ős kötvény 1. részlete 20 P, a Gusztáv
Adolf segélye 544-32 P, Karsay Imréné gyűjtése
Beledről 10 P, Szüts Gábor presbyteri szék meg
váltás címén 50 P, Némethi János 50 P.
M eghívó! A „Fébé“ ev. diakonissza nőegylet 1927 Adventiének 4 vasárnapján „Az
igazi öröm. Milyenek a te örömeid?" címen
evangélizáló előadássorozatot rendez. Az es
ték programmja szavalattal, énekszám m al és
Bibliamagyarázattal fog kiegészülni s minden
alkalommal az Egyet. Ev. Egyház imatermében
(VIII., Üllői-út 24. II. em.) fél hét órakor kez
dődnek.

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. T ulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
Irodaszolgai állást keres magyar-németül perfect,
megbízható hittestvérünk. Cím a fasori leik. hivatalban.
Gyorsan és jutányosán tanítok minden táncot la
kásomon. Telefon József: 303—86.
Zongoratanítást vállal Thoman-növendék. Ugyan
ott : könyvek, bútorok, játékok és egy írógép eladó. Práterutca 59a, IV. 58.
Egy pengőért 4 fogásos ebéd kapható : Bahil Emí
liánál VI., Szondy-utca 37a. I. emelet 6.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egy
háztagjaink szakavatott, gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-kőrút 3. szóm.
Egy erdélyi v áro s 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.)

1927. decem ber 18

Teljesen megbízható gyors- és gépírókisasszonyt
ajánl a Deák-téri lelkészi hivatal. Ezzel egy nagyon jórava!ó, 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:

1927. decem ber 18.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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1927. decem ber 11

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé

Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest,IVII., Damjanich-utca 28b. — F elelős: Fekete Géza.

