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Adventi vendég.
Máté ev. XXI. 1 — 11.

alósággal együtt él a mi Üdvözí
tőnk minden emberi élettel e fői
dőn a mai nap is*. Mintha csak 
együtt születne minden gyermek
kel, ajándékot hoz nekik, angya
lok repülnek át a betlehemi me
zőkön és a jó gyermekek álmain, 
édes kis barátja ő minden gyer
meki szívnek. A 12 éves gyer

mekek mellé úgy áll, mint templomba vágya
kozó, hitében öntudatos ifjú, aki buzdító példa 
az ő kis barátai számára. A kánai mennyegző 
napján megszenteli a családalapítást, a hegyi 
beszéd napján eligazít a földi élet legnagyobb 
problémái között, csodatételeiben a testi és lelki 
szenvedések vigasztaló orvosa gyanánt jelenik 
meg. Közöttünk van életváltozásainkban és ha 
egy bizodalommal szeretett szívben csalódni 
találunk, akkor is reágondolunk, aki előre tudta, 
hogy egy el fogja árulni majd őt is. Mikor sze
retteink sírjához kell állanunk, a zokogásokon 
áthallatszik az ő szelíd szava: „Nem halt meg, 
csak aluszik . . .“ mikor ellenségeink diadal- 
moskodnak felettünk, örvendezéseiken áthallat- 
szik az ő mentegető szava: „bocsássatok meg 
nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek..." 
Keresztjeink alatt az ő keresztjére nézünk s 
majdan halálos ágyunkon őt keressük,, hogy 
szent énekünk szavait feléje sóhajtsuk : „Áldlak 
Jézus, hű barátom, ki síromig elkísérsz. . . “

Az őt igazán hivő szivek a velük együtt 
és mindig közöttük élő Krisztus hiveí, akik

minden Advenkor mint küzdelemre elszánt, mint 
önfeiáldozóan szenvedő és mint győzedelmesen 
feltámadó Megváltót fogadják. Ezért hozza az 
adventi vasárnap elénk a Jeruzsálembe vonuló 
Golgothája felé közeledő Krisztust. Folyton is
métlődik lelkileg a jeruzsálemi történet, mert 
folyton ismétlődik a megváltás minden ténye, 
örök történet, végtelen, mint maga az isteni 
szeretet és kegyelem.

Hiába kívánod tehát az adventi napok 
számára a karácsonyvárás gyermeki hangula
tait, az már nem a tied, hagyjad csak azt a 
gyermekeknek. Ne irigyeld tőlük, el ne vedd 
tőlük e drága hit mesebeli ábrándjait, az angyal 
csengetyűjét és azt a szívdobogtató pillanatot, 
mikor a Jézuska behozza az ablakon a kará
csonyfát. Szegényebb és sötétebb volna az élet 
karácsonyfa nélkül. De a te felnőtt életedbe, 
küzdő, viaskodó gondjaid közé, abba a félel
metes harcba, melyben testi és lelki erőid küz
denek, immár nem betlehemi mosolygó gyer
mek jön hozzád, hanem az a szótlan és csen
des, komoly, jó pásztor, aki szétnéz az ember
életek között: melyik a veszendő és eltévedett, 
hogy megmentsem, — szétnéz a bűnösök között: 
melyikben van annyi bűnbánat, hogy meg
válthassam ?

Ha feltűnik áldott alakja előtted, ne állj 
a hitetlenkedők, közönyösek, sem a hirtelen 
fellelkesedők közé, hanem hivő, alázatos és 
szerető szív dicsőítésével kiáltsd eléje: „Áldott, 
ki jő hozzám is az Urnák nevében!..."
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A  szombathelyi gyülekezet.
Egy jámbor lélek 200 frtnyi adománya 

volt az a mustármag, mely termő talajra akadt, 
megsokszorosodott és — égig nőtt — hiszen 
szép templomot létesített, melynek karcsú tornya 
,,felfelé" irányítja a gondolatokat és mennyekig 
emeli a hívők szívét. Ez a templom Szombat
hely evangélikus és református lakóinak erős 
vára és meghitt hajléka oly földön, melyen 
másfél ezred előtt híres római telep volt. Az 
akkori Sabariát lakott nép, mely itt élt és küz
dött, az évszázadok viharai közt a lét színteré
ről letűnt, művei romokba dőltek. Másfelől, az 
ő fénykorában máglyával, vérpaddal irtott keresz
tény vallás él és uralkodik. Mint az elődök a 
hitüldözés bús zivatarában együtt védték az 
emberiség közös kincsét: a lelki szabadságot, 
együtt tűrtek, fohászkodtak a sötét börtönökben 
— úgy utódaik a béke korszakában, a köve
ket a közös templom felépítéséhez testvéri egyet
értésben hordozták össze.

Bizonnyal megható jelenség! De annál 
természetesebb, mivel valamikor a vas-i föld 
volt hazánkban az evangéliumi tannak és az 
akkori magyar közművelődésnek egvik nemzeti 
bölcsője. Itt élt őseinknek, — Dévai Biró Mátyás 
és Sylvester János, az Újtestamentum első ma
gyar nyelvre fordítójának és magyar nyelvtan 
írójának, — evangélikus szelleme inspirálhatta 
a késői utódokat a szombathelyi gyülekezet 
megszervezésére.

Mindössze valami 20 család lelkesedése 
érlelte az elhatározást, hogy a 200 frtos Selle- 
féle hagyaték kapcsán megvásárolják 1863-ban 
5600 frt örökáron a Perint-utca végén lévő 
1000 négyszög öles telken épült házat, mely 
helyettesítette a templomot mindaddig, míg a 
Szombathely egyik architektonikus nevezetes
ségét és díszét képező Istenháza 1896, aug. 
25-én nagy ünnepség közben fölavattatott. Tehát 
33 év kitartó munkásságába került, míg a 200 
frtnyi mustármag meghozta a — termést. Nagy 
út volt ez Koltai Vidos László tekintélyes ügy
véd magánházánál tartott egészen privát jellegű 
istentiszteletektől kezdve, a díszes templomig!

A gyülekezet első papjai Schneller Vilmos 
kőszegi lelkész és barátja Michaelis Isidor vol- 
lak, akik a Gusztáv Adolf Egylet és Magyar
honi, gyámintézetnél emelték fel hathatós sza
vukat az új egyházközség érdekében.

Hűséges segítőtársuk volt e munkában 
Betsholdné Ury Mária, egy szombathelyi szár
mazású és a róm. kath. vallásban nevekedett, 
éles eszű és csodálatos lelki energiájú nő, akit 
a Szentírás olvasása ihletett meg, és messze 
távolból — Porosz-Sziléziában halt meg — 
építette anyagiakban a szombathelyi evang. 
gyülekezetét, mint ahogy Schneller lelkiekben. 
Több oldalról serényen folyt a pénzgyűjtés a 
nemes célra és így 3 éven belül ki lehetett 
fizetni az 5600 irtot. Ezen felbuzdúlva, folyta
tódott a gyűjtés, úgy hogy 1895 május 8-án

megtörtént az építendő templom alapkő elhe
lyezése — 80.000 frt összeg állt akkor már ren
delkezésre papiakon és imaházon kívül.

A gyülekezet konsolidálása körül elsősor
ban Zimmermann Károly egyházgondnok, ille
tőleg felügyelő fáradozott dr. Károlyi Antal és 
Éhen Gyulával karöltve, támogatva sok derék 
hívőtől, 1872-ben Szombathely községi iskolát 
állított fel és akkor szűnt meg az evangélikus 
iskola, melyben 10 évi működése alatt a más 
vallású tanulók mindig túlsúlyban voltak. Saj
nos, a most már 1300 lelket számláló gyüle
kezet azóta sem tudott saját iskolára szert 
tenni, holott a 160 tanköteles evangélikus gyer
mek vallásos nevelése csak így volna ideális.

A gyülekezet jelenlegi gondnoka, nemes 
Vitális Károly úr, aki már 12 éve gyakorolja 
szép tisztét a legnagyobb buzgalommal és rá
termettséggel. már évekkel azelőtt 30,000.000 
koronát ajánlott fel iskola alap céljára és így 
dokumentálta áldozatkészségét, ami a mai gaz
dasági viszonyok mellett igazán megható pél
dája az egyházhűségnek és hitszeretetnek. 
Akadt is már több kővetője és így remélhet
jük, bár lenne ez az alapítvány a második 
mustármag a szombathelyi gyülekezet életében!

1872-ben téthi Karsay Sándor püspök úr 
közbenjárásával segédlelkészi állást rendszere
sítettek és ilyen minőségben az évek folyamán 
Brunner János, Manninger György, Zábrák Dé
nes s Kiss János fáradoztak a gyülekezeti élet
erősítésén. ■■■&■" iirurrirr ■■ "

1893-ban a gyütekezet a kerület jóvá
hagyó beleegyezésével anyásíttatott. Érdekes az 
az egyezség, amit a 2 rokon felekezet 1894- 
ben kötött és melynek főbb pontjai:

Papot abból a felekezetből választanak, 
melynek hívei többségben vannak.

A hitközség egyházkormányzatilag ahhoz 
a felekezeti hatósághoz tartozik, melyből a 
papja való.

A közös vagyon megoszthatatlan.
Legújabban azonban a református hívek 

önállósitási törekvésben külön gyülekezetét léte
sítettek, de a templom továbbra is mindkét 
felekezeté.

A templom felszentelése 1896. aug. 25-én 
d. e. a harangok zúgása közben, a jelenlevő 
mindkét hitvallású esperesek, a számra nézve
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80-at meghaladó papi ornátusba öltözött lelké
szek által kisérve, Antal Gábor és Gyurátz 
Ferenc püspökök vezetése mellett történt, a 
szokásos formák közt. Fénypontját képezte a 
két püspök avatóbeszéde.

Az evangélikus templom e naptól fogva 
megszentelt háza minden hivő léleknek és arra 
int, valahányszor Isten hajléka előtt elhalad, 
hogy rátekintve világi foglalatossága, derűs, 
v a g y  borús napjai között is magasabb szár
ásza sanak tudatára kell ébrednie és hallania 
ezt a titokzatos szózatot, mely a földi hervatag 
virágok s szúró tövisek közül dicsőbb létre hív.

A szombathelyi gyülekezet fontosságát és 
hírét emelte azon körülmény, hogy érdemes 
papja, Kiss János elhalálozásával a Dunántúl 
nagynevű püspöke, dr. Kapi Béla lelkésze volt 
tavalyig, amikor a győri gyülekezet meghívásá
nak engedve, távozott eddigi székhelyéről.

Lelkész utódja Czipott Géza volt szent
gotthárdi pap, aki püspöke nyomdokain haladva 
építi hívei körében az Isten országát és mind
azon szociálkaritativ irányokat felkarolja, melyek 
a modern pastorálás sikeres eszközei.

A szombathelyi ev. egyház község pres
bitereinek száma 60. Felügyelője Jánossy Gábor 
celldömölki országgyűlési képviselő, elődje ezen 
tiszteletbeli állásban néhai szentmártoni Radó 
Gyula földbirtokos.

A szombathelyi evangélikus gyülekezet 
kebelében egyébként régóta működő alakulatok 
támasztják alá az egyház tekintélyét és a hívők 
érdekeit. Felemlítem e helyen a szombathelyi 
Protestáns Jótékony Nőegyleteit, melynek alap
szabályait 1910-ben hagyta jóvá a belügy
miniszter. Első, hála Istennek ma is élő volt 
elnöke Somogyi Miklósné Kuttel Kornélia, 
nekem valamikor a Deák-téri ev. iskola elemi 
osztályában szeretett tanítónőm, akihez most 
is a hála szálai fűznek. Jelenlegi elnöke özv. 
Radó Gyuláné. Az alapító tagok soraiban a 
szombathelyi középosztály jó nevei szerepelnek 
mint Greizingerné, Vitálisné, Pohlné, Vetzerné, 
Biróné, Nikáné. A lelkes hölgyek az evangélikus 
szegényeiken kívül, nem nézve a vallási különb
séget, eddig 14 más felekezeti családot is 
támogattak.

A Protestáns kör mint egyháztársadalmi

Meghívó! A „Fébé“ Evangélikus Diako
nissza Nőegylet, advent négy vasárnapján Négy 
Ádventi Név (Esaiás 9:6) címmel evangelizáló 

-z jöveteleket tart. A sorozat pontjai a kö- 
k December 1-én: A Csodálatos. De- 

5-án: A Tanácsos. December 15-én: 
Az Eris December 22-én: Az örökkévaló. — 
Az • :•'. etelek az Egyetemes Evang. Egyház
imatermében Budapest, Üllői-út 24. II. emelet, 
feljárat az udvarból) lesznek s minden alka
lommal délután 5 órakor kezdődnek. Az össze
jöveteleken, melyeken szavalat, ének- és zene
számokból álló kisérő műsor is lesz, mindenkit 
szeretettel lát az Egyesület vezetősége,

intézmény, különböző szakosztályokra osztva 
működik. A Protestáns Leányegylet is kiveszi 
munkáját a maga helyén. Legújabb az Evan
gélikus Fiú és Leány Diákszövetség, mely a 
különböző tanintézetek ifjúságát egyesíti.

Szombethely számos különféle jellegű 
iskolájában a vallásoktatásra nagy gondot for
dítanak a lelkész urak és kedves és követésre 
méltó dolog, hogy a presbiterek előre beosztott 
terv szerint látogatják a hittan órákat, buzdítólag 
hatva úgy tanítóra, mint tanítványra egyaránt.

Jól esik a fentiekből tapasztalnunk, hogy 
a mi egyházi életünk országszerte egy vezér- 
gondolattól: Krisztus királyságától áthatva kebe
lében ápolja az evangélium szellemét, mely 
nemcsak fundamentuma, de egyben koronája 
már itt a földön Istent kereső emberi törek
véseinknek, Horusitzkyné Barthel Hermin.

Könyvismertetés.
Dr. Szeberényi Zsigmond: Parasztok a 

világháború után. Békéscsaba, 1929. 58 o.
Csodálatos az a sokoldalúság, amely né

mely lelkészünk műveltségében észrevehető. 
Sokkal inkább imponáló az, ha ezt a sokolda
lúságot irodalmi téren is számottevő és jelentős 
alkotások igazolják.

Vonatkozik ez teljes mértékben dr. Szebe
rényi Lajos békéscsabai lelkészre. A parasztság 
helyzete, kérdései már régóta foglalkoztatják 
szerzőnket. Régebbi, hasonló tárgyú műveit „A 
parasztok helyzete Magyarországon", továbbá 
„Parasztkérdés hazánkban és a külföldön", 
„Tömegmozgalmak' az alföldi városokban"— 
megjelenésük éveiben is nagy elismerés illette 
s ez a munkája sem marad a többiek mögött 
siker, megértés és értékelés tekintetében.

Bár a téma nem kifejezetten lelkipásztor
hoz való (látszólag), mégis minden sorából 
észrevehető a papiember szeretetteljes gondol
kodása és egy tapasztalatokban gazdag élet 
szólal meg minden lapon. Az az élet, amely a 
parasztsághoz köttetett, úgy látszik nem volt 
hiábavaló élet. Ismeri ezt az életet erényeivel 
s hibáival egyaránt s arra hivatott lett volna 
szerzőnk, hogy a parasztságnak sokkal nagyobb 
területen, mint ahol gyülekezete és hívei élnek, 
valósággal s hatalommal, alkotásokra hivatottan 
szellemi vezére legyen.

Talán túloz kissé a háború előtti magyar
ság helyzetének megítélésében (a nemesség 
dicsérete), talán egy kissé túl is értékeli a pa
rasztság ős erőit s talán egy kissé egyoldalú is, 
amikor csak a dán parasztmozgalmak nagyra-
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hivatottságából von le következtetéseket. Művé
ben nagy vonásokban minden nemzet paraszt
mozgalmára kiterjed, azonban általános képet 
erről a kérdésről úgy ad, hogy az ismert ada
tok birtokában érthetőbbé tegye a magyar 
parasztkérdést.

Ügyesen rajzolja meg a parasztság háború 
alatti szerepét s utáni életét, meglátja önzéseit, 
de értékeire is rávilágít. Nem szereti a paraszti 
mivoltából felemelkededett s most már mező- 
gazdasági erényekben szegény, úrrá lett parasz
tot, de végtelenül szereti azt a nincstelent, aki 
házhelyet kap,, vályogból magának menedéket 
épit az eső és hó ellen s aki azért él újra csak, 
hogy földszeretetéből uj hóditó, gazdag paraszt 
s az uj társadalom támasza legyen. Keveset, 
de azért ezekben a kérdésekben mégis politizál, 
szociális reflexiókkal s pedagógiai indítványok
kal mutatja azt, hogy milyen kevés tétetett a 
parasztság érdekében s milyen más formában 
kellett volna a parasztság megépítésére sietni. 
A pénz, a hitelkérdés feltárásával képet kapunk 
a nagy Alföld igazi életéről s ezekben a sorok
ban tanuljuk meg azt, hogy mi is tulajdonképen 
a létért való küzdelem.

Amikor ez a munka már ez első formá
jában, egy folyóiratban kinyomatott, jóval azután 
jelentek meg napilapjainkban is heteken keresz
tül ugyanezt a helyzetképet felvázoló folytatásos 
megfigyelések, útileirások s félig irodalmi, félig 
mezőgazdasági beszámolók. Mindeniknek egy 
volt a célja : A magyar, de elsősorban a városi 
közönség figyelmét ráirányítani ezekre az isme
retlen s sokak leikétől teljesen idegen témákra.

Dr. Szeberényi Lajos munkája kétség
telenül az első helyen áll. Régen olvastam 
annyira érdekes s mélyen szántó magyar vo
natkozású könyvet, mint ez. S nem is tudnék 
a magyarság s országunk sorsáért aggódó 
emberek kezébe kedvesebb s fontosabb mun
kát ajánlani, melynek megismerése nélkülöz
hetetlenül fontos, mint ezt a könyvet.

Köszönet és hála száll pedig a szerzőnek 
bizonyára mindazok részéről is, akik hivatásuk 
végzése közben foglalkoznak a magyar paraszt
sággal. Ha nemzetünk mai vezetői olyan meg
értéssel nézik a parasztságot, mint Szeberényi 
s ha az ő tapasztalatainak igénybevételével 
sietnek segítségére a parasztságnak, akkor 
mólóban lesz az a súlyos krízis, amely ma 
fojtogatja nemzetünk életét. Dr. Gaudy László.

Két megjegyzés,
A Luther-szövetségi gyűlésen hallottam: 

megalakultak az egyetemi hallgatók Luther- 
szövetségei is. De 600 ifjúból csak 100 jelent
kezett. Az egyetemi tanárok közönyösek. Nincs 
evangélikus menza. Szomorú szervezetlenség. 
Annál erősebb a kát. emericana szervezet, 
annál többet igér a kát. menza. — Megoldódik 
a probléma, ha valakit az egyházi hatóság

megbíz a szervező munkával. Egyéni akcióért 
senkisem vállal felelőséget. A menzát sokkal 
jobb szeretném pótolni a családi ebéd akcióval, 
vagy legalább is kiegészíteni. Hiszen felszólí
tásra sok evangélikus^ család vállalna min
den héten egy napot, melyen ebédre vendégül 
látnának egy evangélikus egyetemi hallgatót.

*

Egy nagyon helyes eszme vettetett fel. Az 
iskolák, az egyházak egykori jóltevőinek, taná
rainak, tanitóinak, papjainak arcképét vagy re
lifjét, szobrait meg kell szerezni, illetve el kell 
készíttetni. Ilyenformán egy-egy kis múzeum 
jönne létre iskolánként és gyülekezetenként. 
Ennek pedig az erkölcsi értéke felbecsülhetetlen 
volna. Oly rossz utódok vagyunk, hogy nem 
becsüljük meg eléggé őseinket. Mily felemelő 
lesz, ha egy iskolában a diák látja az evan
gélikus írók és költők arcképeit, másik falon a 
nagy evangélikus politikusokat, másutt a nagy 
evangélikus püspököket, az ösztöndíjak alapi" 
tóit, a templom alapítókat, az iskolaépítőket... 
Budapesti evangélikusok 1 Nézzétek át a családi 
levelesládákat, szedjétek ki belőle a kincseket, 
a lelki gyöngyöket... alapítsátok meg késleke
dés nélkül a templomok és iskolák mellett vagy 
benne ezeket a kis miniatűr evangélikus mú
zeumokat . .. Gaál József

H Í R E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1929. december 1-én :

H e l y
Óra

d é le l ő t t
d é lu t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n v. dr. Kendeh Gusztáv
Deák-tér (magyar) 6 Kis György
Fasor (ifjúsági) 10 Bereczky Sándor
Fasor 11 Dr. Gaudy László
Fasor 4 Danhauser László
Fasor (német) 5 Broschko G. A.
Kőbánya 9 Dr. Szuchovszky Lajos
Simor-utca 35. 11 Dr. Gunesch Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton
Ollői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Szvetenai-u. elemi isk. 10 Csaba László
Gyarmat-utca 14. fél 11 Ruttkay Miklián Gyula
Abonyi-u. 21. 11 Borbás Antal
Váci-út 61. 10 Lamnek Vilmos
Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik
Koronaőrség 10 Szabó Gábor
Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár
Rákosfalva Val2 Szántó Róbert

December 8-án a Deák-téri templomban D. D. Raffay 
Sándor, a fasori templomban Kemény Lajos, a Simor-u. 
templomban Majba Vilmos prédikál.
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Úrvacsora-osztás. Advent vasárnapjain a 
délelőtti istentisztelet végén a Deák-téri és fasori 
templomban úrvacsoraosztás lesz.

Lelkészbeigtatás. A pestszentlőrinci most 
megszervezett evangélikus egyház december 
1-én iktatja be első lelkészét Salfer Károlyt. A 
beiktatási istentisz;eletet Sárkány Béla kecske
méti lelkész. eg> házkerületi főjegyző és Kemény 
Lajos végzik.

A  Deák-téri Luther-szövetség adventi 
estélyeinek bevezetőjét vitéz dr. Kendeh Gusz
táv tartotta „Luther kis és nagy Kátéjáról1*, má
sodik es:éjén D. D. Raffay Sándor püspök tar
tott -Károlyi Gáspárról és bibliafordításáról" elő- 
sdasi harmadik estén, dec. 6-án pedig Dr. Ra
vasz László ref. püspök tart előadást „Luther 
és Zwingli marburgi találkozásáról." Az elő
adás kezdete d. u. 6 órakor a Deák-téri dísz
teremben.

Karácsonyi vásár. A fasori Nőegylet és 
Luther-szövetség december 7-én és 8-án, a 
fasori gimnázium dísztermében, a Deák-téri 
Luther-szövetség dec. 14. és 15-én, a leány- 
kollégium dísztermében tartja ez évi karácsonyi 
vásárját. Mindkét vásár rendezősége kéri nem
csak a pártfogókat és háziasszonyokat, hanem 
az egyházhiveket is, hogy vásárlásaik egyrészét 
ezeken a jótékonycélú alkalmakon szerezzék 
be és ismerőseiket is figyelmeztessék erre a 
szeretet munkára. Minden fillér szegényeinkhez 
jut, mert mindenki önzetlenül segít ebben a 
munkában 1

Szegényeink karácsonyi megsegítése ér
dekében összes jótékony egyesületeink és lel- 
készi hivatalaink kérik a jó szivek támogatá
sát. Lelkészi hivatalaink elfogadnak és meg
felelő helyre juttatnak pénzbeli, ruhanemű, élel
miszer adományokat, kiolvasott könyveket és 
újságokat, játékokat stb. Sokkal több a szegé
nyünk, mint máskor, sokkal többet kellene kap
nunk is, mint más években, hogy segíthessünk 
a rászorúlókon. „Kölcsön ád az Úrnak, aki 
kegyelmesen ád a szegénynek" . . .

D. Raffay Sándor püspök az Erős Vár 
diákok ünnepélyén Budán. Az Erős Vár diákok 
múlt évi munkájának gyümölcseként szép nagy 
harmoniumot vettek, melynek ünnepélyes fel
avatása az ifjúsági istentisztelet keretében folyt 
.e. November 10-én volt az Erős Vár diákok 
ezévi első kulturestje. Az ünnepek megszokott-

bői magasra kiemelkedett ez ifjúsági ün- 
- r i f / -  mert kitüntette meglátogatásával a min- 

Bibliát olvasó Erős Vár diákokat a 
i : afordító püspök: D. Raffay Sándor. Nem-

M ikulás és karácsonyi vásár.

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.)

csak megjelent, de hosszú, leikéből fakadt bi
zonyságtevéssel erősítette meg az egyház vete
ményes kertjének plántáit. Buzgó egyháztagok 
kísérték útján a püspököt a Deák-térről Budára 
és vissza. Cserkészek és diákok sorfala közt 
haladt a püspök útja s a közönség felállással, 
boldog mosolygással köszöntötte püspökét. Fel
harsan az Erős Várunk. Üdvözli szive szere- 
tetével és hódolatával legelőször a vallástanár, 
mint Bibliafordító tudóst, az alkotómunka egy
házi vezérét, 'az ifjúság édesatyját Egy ma
gyar ruhás leányka néhány szót szól és 
virágcsokrot nyújt át. Azután a püspök 
beszélt emelkedetten, méltósággal. Következett 
a műsor: gordonka, melodráma, magánének, 
színdarab. Mind-mind méltó volt a püspök 
látogatáshoz. Dr. Móór Győző záróbeszédében 
görög szavakkal a „Kratosz" (erő), „bia“ (élet), 
a „logosz"(tudomány) emberét ünnepelte a 
püspökben. Nagy emlék lesz a szívekben ez 
estély.

Az ángy alföldiLuther-szövetség december 
1-én d. u. 5 órakor vallásos estélyt rendez a 
VI., Váci út 61 sz. iskolában. Mikolik Kálmán 
ny. polg. isk. igazgató Advent c. előadásán 
kívül lesznek ének-, zeneszámok és szavalatok. 
Belépődíj nincs. Mindenkit szeretettel hív az 
Elnökség.

Mikulás-estély. A budapesti Iparosképző 
Prot. Egyletben (Vili., Alföldi-u. 13,) Szuhovszky 
Gyula vallástanár dec. 5-én csütörtökön d. u. 
3/i 5 órai kezdettel gyermekek részére Mikulás- 
estélyt rendez. Belépődíj nincs. Mindenkit 
szeretettel hívnak és várnak.

A VI-ik nőimunka-kiállítás november 
7— 13 napjain a Vigadóban ebben az évben is 
nagy erkölcsi és anyagi sikerrel, zajlott le. A 
közéleti előkelőségek es a fővárosban tartózkodó 
külföldiek nagy érdeklődéssel tekintették meg a 
reprezantiv kiállítást, melynek sikere érdekében 
ebben az évben a is önfeláldozóan buzgólkodott 
Gregersen Lujza főtitkár.

Missura Jenő dr. egyetemi tanársegéd 
hittestvérünk rendelőjét és műtőjét VIII., Baross- 
utca 87. II. 1. alá helyezte át. Quarcfénykezelés, 
elektroterápia, orvosi kozmetika. Tel: J. 391-52. 
November 10-iki számukban tévesen Baross- 
teret közöltünk Baross-utca helyett.

Dávid Ferenc halálának 350-ik évfor
dulója. A magyar unitáriusok budapesti egy
házközsége vasárnap méltó ünnepség kereté
ben áldozott magyarországi alapítója, Dávid
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A z U j test mentőm új fordítása, melyet 
D. R a f f a y S á n d o r  püspök készített, kapható 
a Luther-társaság könyvkereskedésében, Bpest, 
VIII., Üllői-út 24, valamint megrendelhető a 
lelkészi hivatalokban. Ara vászonkötésben : 6 P.

Ferenc erdélyi unitárius püspök emlékének, aki 
350 évvel ezelőtt a dévai várbörtön kazamatái
ban hitéért vértanúhalált halt. Az ünnepség 
istentisztelettel kezdődött, majd a budapesti uni
tárius egyházközség díszközgyűlést tartott, ame
lyen Mikó Ferenc dr. igazságügyi helyettes állam
titkár elnökölt. Elsőnek Bartos Róbert minisz
teri tanácsos, a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter képviselője, üdvözölte az ünnepség alkal
mából az unitárius konzisztórium vezetőségét. 
Józan Miklós püspöki vikárius bemutatta ezután 
a gyülekezetnek Mister Welke amerikai unitá
rius egyházi kiküldöttet, aki Erdélyből jött a 
Dávid Ferenc emlékezetére rendezett ünnepsé
gekről. Mister Welke rövid angol beszéddel 
üdvözölte a díszközgyűlést és tolmácsolta az 
amerikai és az angol testvéregyházak együtt
érzését. Raffay Sándor püspök az evangélikus 
egyház nevében mondott üdvözlő szavakat.

A Deák-téri templom családi hírei. Ke-
resztelés: Horváth László, Meriath Etel, Szaba
dos Éva, Kovács Lajos, Gindl Gyula, Sandy 
Gabriella, Enzminger Károly, Kálmán Mária, 
Fördős Ferenc Béla, Szűcs Margit Zsuzsanna, 
Szalai Erzsébet. Esketés: Gerey László ev.— 
Sándor Magdolna ref., Pfeiffer István ev.—Lukács 
Klára Dalma, Szakács Károly ev.—Böbék Mária 
rk., ifj. Péter Frigyes ev.—Szajkovits Mária rk. 
Temetés: Takács Erzsébet 18 év. Majdányi 
Pálné szül. Gál Julianna 61 év. Mezei János 
77 év, özv. Domonkos József 67 év, özv. Pápai 
Endréné 87 év, Kollár • Egon 54 év. Adomá
nyok : Szegényeinknek: Németh Gyula 3’—, 
Jánossy Gábor emlékére a hozzátartozók 10'—, 
N. N. 5‘—, N. N. 10'—, N. N. 10'—, dr. Schrei- 
ner Rezső 30 pengőt. A Prot. Árvaháznak adott 
G. R. egy centenárium emlékére 50 pengőt és 
dr. Schreiner Rezső 10 pengőt és szabad ren
delkezésre dr. Schreiner Rezső 10 pengőt.

Kérelem. Erdélyből menekült evang. fiatalember, 
ki Budapesten állás nélküli tisztviselő, kinek 72 éves édes
anyja Erdélyben maradva a legnagyobb nyomorban él, 
kéri a hittestvéreket, hogy anyagi támogatásukat az „Ev. 
Családi Lap“ kiadóhivatalába „Erdélyi menekült" jeligére 
eljuttatni szíveskedjenek, hogy édesanyját magyar területre 
áthozhassa és az elpusztulástól megmenthesse. A birtoká
ban levő szomorú adatai, egy erdélyi magyar család tra
gédiájával hirtelen bekövetkező hármas halálesetet iga
zolnak.

A legjobb barátot fogadja házába, ha a 
Magyar Keresztyének Naptárát megrendeli és 
nagy szolgálatot tesz Isten országa ügyének ha 
ismerősei között terjeszteni is fogja. E naptár 
minden napra egy kedves Bibliamagyarázattal 
ajándékozza meg olvasóját, száz és száz, az 
életből vett történettel illusztrálja az evangélium

igazságát. Háziáhítatok tartására szinte nélkülöz
hetetlen. Egy példány ára szép hátlappal 1'60 P. 
és portó. Több példány rendelésénél jelentős 
árengedmény. A naptár megrendelhető a Betánia 
könyvkereskedésben Budapest, VIII., Gyulai 
Pál-utca 9.

A  „Fébé“ bibliai szakítós naptára 1930-ra meg
jeleni. Az a kedvező fogadtatás, melyben a naptár első 
évfolyama több helyen részesült, szolgált buzdításul az uj 
évfolyam nagyobb példányszámban s gondosabb kiállí
tásban való megjelentetésére. Uj díszes hátlapon a naptár 
beosztása, tartalma és iránya ugyanaz, mint tavaly. A 
nagyváros zakatoló zajában, vagy a természet csendes 
ölén élő olvasó egyformán megtalálhatja benne azt. ami 
naponként felüdíti a lelket. A sokgyermekes család s a 
magánosán küzdő, a házi áhitat bevezetésére vágyó s az 
iskolában vagy templomban felnőtteket vagy gyermekeket 
pásztoroló őrálló segítséget lelhet abban az evangéliumi 
bizonyságtételsorozatban, mely a naptár minden lapján át
vonul. A bibliai szakítós naptár nem akarja feleslegessé 
tenni a népünk által mér megszokott Luther-naptárt. Biz
tos tudatában van annak, hogy hézagpótló szolgálatra van 
elhíva épp evangélikus egyházunkban minden egyéb nap
tár mellett is. — Az egyházi esztendő, a természeti és 
iskolai év menetén kívül különös tekintetet szentel a Nap
tár az egyes egyháztörténeti évfordulókra, így kiváltképp 
az ágostai birodalmi gyűlés négyszáz éves jubileumára. 
A szakítós naptár ára 1'80 pengő. Lelkészek, tanítók, 
egyesületi és helyi iratterjesztők öt példánytól 10%, tiz 
példánytól 15%, huszonöt példánytól 25%, kedvezményt 
kapnak. A portót és csomagolást külön kell fizetni. Á 
naptár megrendelhető : „Fébé“ Evang. Diakonissza Anya
ház Iratterjesztése Budapest I„ Hidegkúti-út 123/a s VII,, 
Damjanich-utca 28 b alatt.

Krausz Rezső kályhásmester, II., Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon : 
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményi aií.

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-körűt 27. szám.

Dr. Kiss Ernő egyet, orvostudor, bel-, ideg- és sebé
szeti betegeknek rendel d. u. 2—4. IX. Ráday-u. 63. II. 4. 
Szegényeknek ingyen.

Németül is tudó nevelőnőt keresek 10 éves kis 
leány mellé, esetleg félnapi elfoglaltságra. Pacher Béla, 
Nagymező-u. 66.

Szerény, megbízható egyéves kereskedelmit vég
zett leány irodai, pénztári, elárusítónői állást keres. Cím 
a nyilv. gazd. hiv.-ban IV., Deák-tér 4. I. 6.

Négy tagú családhoz egy teljesen megbízható 
mindenest keresek éves bizonyítvánnyal azonnali belépésre. 
Cím a nyilv. és gazd. hiv.-ban IV., Deák-tér 4. I. 6.

Takarításért lakás és reggeli. Cím a nyilv. és gazd. 
hiv.-ban IV., Deák-tér 4. I. 6.

Takarítás, mosás, főzésre szegénysorsú hittestvérünk 
ajánlkozik.Cím a nyilv. és gazd.hiv.-ban IV., Deák-tér 4. I. 6.

Kárpitos és diszitő hívünk ajánlkozik, minden e 
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra házhoz megy. Klimscha Alajos, 
VIII., Vas-utca 19. Pálinkás kárpitos műhely.

Két ablakos utcai szobába úrinő lakótársnőt keres. 
Horánszky-utca 3. földszint 3.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón 
vásárolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút 
7. sz (Andrássy-út sarok). Telefon: L. 981—94
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

F^Ké“ Evangélikus Diakonissza Anvaházi Nvomda. Budapest. VII.. Damianich-utca 28/b. — Felelős : Fekete Géze.


