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A d v e n ti a já n d é k .
Pál ap. levele a rómaiakhoz XV. 4—6.

ál apostolnak a rómabeliekhez
írott levelében ez a két mondat
igazi adventi ajándék, Méltó arra,
hogy szíveinkben forgassuk és
megtartsuk. Elsősorban arra figyel
meztet, hogy jól felfogott érdekünk,
önmagunk és szeretteink igazi
java azt kívánja, hogy ismerjük,
értsük és megtartsuk az okulá
sunkra megirottakat. Nem lehet ezt eléggé
Hangosan és eléggé határozottan kiáltani ebbe
a világba. Annyi csábítás, annyi kinálgatás
an ebben a zűrzavaros életben, hogy az írás
nak a csendes magakínálása alig hallatszik
meg benne. Egyszerű fekete kötésben, szerényen
fekszik az asztalon és a színes és kiabáló
című könyvek után gyorsabban nyúlnak az
emberek, mint ez után. Aztán nem is szeret
nek az emberek okulni. Jobban szeretik a hamis
—epiyugtatást, mint az egyenes figyelmeztetést,
-bban a könnyű és széles utakat, mint a
' i ' ezebben járható ösvényeket. De az apostol
r - :: figyelmeztetése éppen azért mutat a
- : - - ásunk végett megírott prófétálásokra és
•=-::á?:k ra. mert igazi békesség, vígasztalás
' ~ i_ íég azokban vagyon és semmi más~ :se- meg ennyire ebben a világban.
Ez az adventi figyelmeztetés azonban
nemcsak okú.ás szempontjából, hanem ettől
függetlenül is, mint önálló igazságra mutat
abban, hogy az írásokban vígasztalás és békességes tűrés található folyton. Vígasztalás és

békességes tűrés minden csüggedés, zaklatott
ság, nyugtalan és türelmetlen fájdalom és megterheltetés ellen. Kinek nincsen szüksége erre
az adventi ajándékra? Akkor tanulja meg
igazán az ember ezeket megbecsülni, mikor
már a fáradságok és csalódások áldozata
gyanánt sokszor egészen elcsüggedten nézi
maga és szerettei életét. De akkor kellene már
megbecsülnie, mikor életfeladatainak indul,
mikor kisértéseivel küzködik, mikor életfordu
lataiban segítséget keres. Egész életre szóló
ajándékok ezek, melyeket minden advent újból
felkínál, mikor fogod elfogadni és megbecsülni ?
Végül pedig az apostol ennek az aján
déknak az áldását is megmutatja nekünk, mi
kor azt mondja: „a békességestűrésnek és a
vígasztalásnak az Istene pedig adja meg nek
tek, hogy Krisztus Jézus szerint egyetértés legyen
köztetek“ . . . Nemcsak adventben, hanem az
egész életben. Nemcsak a karácsonyfa alatt,
hanem a hétköznapokban is. Békességestűrés
és vígasztalás által megcsendesedett szívek
egyetértése, — óh de drága, szépséges és kí
vánatos ajándék neked, szeretteidnek és az
egész emberi világnak! Igyekezz mindent, min
dent megtenni, hogy megszerezzed, megtartsad
és önmagadban megsokszorozzad. Akkor te is
adhatsz majd ebből az adventi ajándékból,
hogy körülötted és általad is fényesebb, csen
desebb és békességesebb legyen az eljövendő
karácsony . , .
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S zo cializm u s és p r o te s 
tan tizm u s.
Azok az eszmék és gondolatok, melyek a
a társadalom megrendült egyensúlyát helyreállítani
igyekeznek, rendesen abból a föltevésből indulnak
ki, hogy a társadalomban dúló küzdelmeknek oka
nem más, mint az a rendkívül nagy különbség,
mely a vagyonosokat a vagyontalanoktól elválasztja.
A közgazdaság egyoldalú fejlődése folytán
keletkezett e nagy ellentétet az emberiesség jóléti
intézményei által igyekszik némileg kiegyenlíteni.
Csak határozott rosszakarat tagadhatja, hogy
korunkban állam, társadalom és egyes emberbarátok
oly széles téren, oly bőséges és oly sokoldalú
úton-módon enyhítik a nyomort, könnyítik a reá
szorultak életküzdelmeit, amiről a múlt századok
fiainak távoli sejtelme se lehetett. Legújabban az
egyházi hatóságok is — eléggé megkésve — föléreznek a veszélyre, mely a társadalom nyugodt
egyensúlyának fölbillenése folytán úgy az egyest,
mint az egész társadalmat fenyegeti s buzgó
igyekezettel sietnek anyagi áldozatokkal felemelni
az elesetteket, oltalmazni az erkölcsi vagy anyagi
örvény szélére jutottakat.
Az ellentétek kiegyenlítésének jelenségei azon
ban nem mutatkoznak. A feszültség szakító ereje
nemhogy lohadna, sőt gyarapodni látszik és a
társadalmat bomlasztó érzületek és vezérgondo
latok lappangva bár, napról-napra szélesebb ré
tegekre terjeszkednek.
Mindezek a gondolatok és ez az érzület nem
egyedül a vagyoni állapotok közt támadt óriási
szakadékból sarjadnak föl. Amily mértékben fel
szabadul a hatalmas, a természeti erők mostohaságának uralma s a társadalom iránti kötelességek
terhe alól: hasonló vagy még nagyobb mértékben
érzi a a hatalomtalan életszükségleteinek fogyaté
kossága mellett a hatalom nyomását, mely Iéptennyomon akadályozza ötét természetszerfi jogai gya
korlásában, megsérti emberi méltóságát és meg
fosztja egyéni szabadságától. Lehetetlen, hogy föl
ne ébredjen lelkében annak tudata, hogy ő igaz
talan bánásmódban részesül. A hatalmast elég gyak
ran elcsábítják a rendelkezésre álló körülmények,
hogy visszaéljen hatalmával és kényelmét, élvezeteit
a gyengébbek rovására igyekezzék gyarapítani. A
hatalomtalan lelkében pedig a fényűzés — különö
sen az indokolatlanul fitogtatott fényűzés — kite
nyészti az irigységet, mohó vágyat ébreszt a hatal
masok életmódja után. Könyörtelen önzéssel páro
sult önkény az egyik részről; irigység, gyűlölség,
nem ritkán rosszakarat a másik részről szítják ázt
a tüzet, mely mint a száraz avarba kapott láng ter
jed tovább és tovább.
Nem kenyérkérdés tehát, vagy nemcsak ke
nyérkérdés a szocializmus, hanem egyszersmind
és talán főképpen erkölcsi kérdés* Ha máról hol
napra megkétszereznők azok jövedelmét, akik az
élet elviselhetetlen terhei miatt panaszkodnak, ha
megsokszoroznánk szám és terjedelem tekintetében
a jótékony intézményeket; egy időre talán lecsil
lapodnék az elégedetlenség; de az igények fel
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tartóztathatatlan fejlődése következtében csakhamar
újra fellobbanna a fentebb megjelölt tényezők által
a tűzveszedelem. Ezek ellen a tényezők ellen kell
tehát kemény ostromot indítani. És mivel az egyik
előidézi a másikat és így circulus vitiosus kereng
előttünk, mind a két irányban ugyanazon buzgósággal, az igazságnak ugyanazon erejével kell tusakodni a teljes diadalig.
Azt az óriási feladatot tűzte ki a gazdasági
fejlődés az emberiség sorsa felett gondolkodók
elé, hogy figyelmeztessék a hatalmasokat a keresz
tyéni szeretet parancsára. Inteni kell őket, hogy
ne adjanak okot és alkalmat a krisztusi kijelentés
bizonyítására: A gazdag ember nehezen megy bé
mennyországba. (Máté 19:22.) Amikor saját ké
nyelmük vagy vagyonosodásuk vágyait csak a
hatalomtalanok megrövidítésével, tehát valóban
igazságtalanul érhetnék el, tudjanak felebaráti szeretettel önként és örömest lemondani a kezükben
levő hatalomról, tudjanak áldozatot hozni feleba
rátaik s a közjó javára s ne tekintsék magukat a
világ központjának. Vagy, hogy Pethő Sándor
szavaival éljek: „A szociálpolitika irgalmas nővér
jóságával hajoljon le a proletársebekre s a törvény
szigorával ébressze föl a kapitalizmus alvó szo
ciális lelkiismeretét." (Magyarság 1928 dec. 30.)
De viszont a hatalomtalant föl kell világosítani
afelől, hogy az emberi tehetségek, állapotok és
állások között jelentkező különbség nem emberek,
hanem a Gondviselés rendelése folytán áll elő,
amelyen tehát emberi erővel változtatni ugyancsak
a Gondviselésnek azzal a kegyelemteljes infézke^
désével, miszerint az Isten országa, a lélek gyü
mölcseinek (szeretet, öröm, békesség stb. Gál.
5 :2 2 ) kifogyhatatlan tárháza szegénynek és gaz
dagnak, hatalmasnak és hatalomtalannak, öregnek
és ifjúnak egyenlőképpen nyitva áll és kinek-kinek
csak akaratától függ, hogy keresse Isten országát,
ahol néki mindenek megadatnak. Bele tudván pe
dig nyugodni a Gondviselés intézkedésébe — föl
téve, hogy a műveltségi színvonalának megfelelő
életszükségletek rendelkezésére állanak: tudjon meg
elégedni sorsával és lemondani oly kívánságokról,
amelyek az ő társadalmi állása szerinti hivatásá
nak betöltéséhez nem okvetlen szükségesek.
Ez a feladat azonban sokkal súlyosabb, hogysem azt törvényekkel, szabályokkal, rendeletekkel
megoldani lehetséges volna. Mert nincs olyan böl
csen kieszelt törvény, melyet kijátszani ne lehetne.**
A lelkeket kell megnemesíteni; a gondolkodásmódot
kell krisztusi szellemmel átfüteni. Ehhez a munká
hoz pedig semmi más hatalomnak, egyedül a val
lásos testületeknek van biztos hatású charismája. És
‘ Ugyanezzel a gondolattal foglalkozik az Evang.
Egyház és Iskola című lap 1900. évi 12. számában „Tár
sadalmi mozgalmak és a protestáns egyház” cím alatt
megjelent cikkem. — Meggyőző alapossággal tárgyalja
ugyanazt dr. Fritsch Gergelynek „A socialismus erkölcsi
alapja” című kitűnő dolgozata, melyet ugyanazon lap 1900.
évi 14. számában ismertettem.
** Hogy csak egyetlen példát említsek : Ki tilthatja
meg azt, hogy a főnök át ne helyezze „szolgálati tekin
tetekből” azt az alkalmazottját, aki ott, ahol van, az ő
magán érdekeinek útjába áll.
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Kérjen árjegyzéket valódi ezüst evőeszközökről
a 60

é v e s S z ig e ti V á n d o r é s F i a c é g tő l

Magyar ötvösmunkájú űrvacsorakelyhek, keresz
telőtálak megtekinthetők :
B u d a p e s t . I V .. M u z e u m -k ö rú t 31. alatt,
a Nemzeti Múzeummal szemben.
ha á:é-e::uk, megfontoljuk azt a tényt, hogy a
krisztusi eszméket a mindennapi életben az igaz
pnxestantizmus valósítja meg legtökéletesebben,
ax i.:: : :1 kell ébrednie lelkűnkben annak a tudatnak
es fő! kell hevülni kebleinknek arra a tudatra, hogy
rtak a nagy feladatnak világboldogító megoldá
sára a Gondviselés a protestantizmust hívta el.
Mert a protestantizmus nem ismer önkényt, hanem
az Ür lelke lévén velünk, szabadok vagyunk (II.
Kor. 3 :1 7 ) ; nem vágyakozunk fény, pompa, dicső
ség után, hanem a kötelességteljesítés lelki nyugo
dalma után; megnyugszunk a Gondviselés intézke
désében, miszerint a talentumokat különféle módon
és mértékben osztotta ki és megbecsülünk megkülön
böztetés nélkül minden egyest, akinek szavai, tettei,
egész lelkülete félreérthetetlen bizonyságot ^esznek
afelől, hogy ő a reábízott talentumokat, az Úr Jézus
beszédeit tántoríthatatlan hűséggel követve,használja
föl. Ezen a téren, ebben a munkában velünk semmi
más közület, semmi más hatalom nem versenyez
het, ehhez a munkához a Gondviselés a protestan
tizmust ruházta föl győzhetetlen fegyverekkel,
hogy a társadalom egyensúlyának, nyugalmának
kivívása által a protestantizmus legyen legnagyobb
jótevője az emberiségnek.
Sass János.

K é t m e g je g y z é s .
Nehány hét előtt egyházi és napilapjaink
állandóan cikkeket közöltek Dr. Kapler és Lic.
Th. Heckel németországi evang. egyházi férfiak
—.agyarországi tartózkodásáról. Mi már majdnem
a elejtettük, hogy itt jártak, de úgylátszik az ő lel- kből a protestáns magyarság megfigyelése
s:.-:.-:al erősebb hatást váltott ki, mint mi azt
- . : ük volna.
A múlt vasárnapi „Dér evang. Deutscha-.d‘ c. heti egyházi újság lic. Th. Heckel
zz egy hosszú cikket közöl: „Aus Ungarns
•.
:m “ címmel. Egész váratlanul ötlik
remünkbe ez az írás s benne találunk olyan
-- eg-.-zéseket, amelyeket nem hagyhatunk szó
t-

regeink nyitott szemmel járták végig
a a -rációkat, amelyhez elegendő ide; r átszik csak a saját megfigyelé
sei.-; a .s r .s - ~ : "danak most már véleményt
sok magyar es motestáns vonatkozású dolog
ban. így pl. az az előkelő és szimpatikus be
állítás, amely a jelzett cikkben a kultuszminisz
ternek jutott, úgy hat a magyar olvasóra, mintha
mély álomból ébredve fel, nem akarna hinni
szemeinek, hogy vájjon tényleg ez-e a legfon
ar
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tosabb a világon, amit itt olvasunk. Azt min
dig tudtuk, hogyha német ember hozzánk jön,
mindig a németeket keresi, azokat meg is ta
lálja, a németbarátokat, ha úgy tetszik, meg is
dicséri, — de mi azt reméltük, hogy két szi
gorúan egyházi jellegű férfiút ismertünk meg,
akik evangélikus egyházunk vendégei voltak.
A magyar egyházi életről úgy beszámolni, hogy
kultuszminiszterünk német szimpátiáit emlegeti,
nekünk felesleges volt, német testvéreink bizo
nyosan arra lettek volna kiváncsiak, hogy
hazai protestáns iskolaügyünk mit köszönhet
kultuszminiszterünknek ?
A másik szomorú megjegyzés: a pesti
német református egyházról írott hosszú be
számoló. Mi most nem kutatjuk annak a fur
csaságnak az okát, hogy a Budapesten lévő
németbirodalmi ev. gyülekezet sem nem luthe
ránus, sem nem unionált, hanem református.
Azt sem hangsúlyozzuk különösebben, hogy ha
német testvéreink értékes gyülekezeti életet csak
a nagynémet lelkész gyülekezetében látnak,
miért is akartak minket megismerni ? Miért nem
jutottak el egy vasárnapi, deáktéri magyar istentiszteletre? Nem láttak a magyar egyházi élet
ből semmit sem, de talán nem is érdekelte őket
nagyon.
Az valami csodálatos, hogy a germán
ember mindig germán marad. Ahogy távol
maradtak a jelzett istentisztelettől, úgyanúgy
nem látogatták meg gimnáziumunkat sem. pedig
igazgatónk nagyon szépen hívogatta Heckel
urat. Nem ment el, de a német gimnázium meg
látogatására volt idejük. S mi a helyzet? nem
látta a magyar evangélikusok impozáns s reformátori istentiszteletét s nem látta a magyar
evangélikusság pedagógiai büszkeségét.
Különben az egész cikk kedves, konciliáns. Jóindulattal, nagy szeretettel emlékezik
meg rólunk, de egyházi lényegünkről, vagy
élményszerű tapasztalásokról alig ír, bár az
egyetemes gyűlés spontán felcsendült Erős vá
runk éneklése úgy látszik meghatotta őket s
ezen a ponton indulhattak volna tovább.
Mindkét vendégünk az ökonomikus moz
galmak híve. Eszméjük a protestáns, sőt az
általános keresztény egyesülés lehetősége. Talán
ezért vigyázott Heckel egész cikkében különö
sen arra, hogy a magyar ev. és ref. egyházat
egyaránt s kellő értékeiknek megfelelően mél
tassa.
Az általában jóindulatú cikkel szemben
tett megjegyzésünk indokolása a következő:
A Il-ik lutheránus vílággyűlés élménye
kellene, hogy áthassa ez évi eseményeinket s
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Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykiilönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
érthetően fáj az, ha a magyar protestántizmus
sebeit meg is látja valaki, balzsamot nem tesz
rá, hanem az egyszerű regisztrálás után olyan
jelenségeket emel a magasba, amelyek nem
tartoznak a magyar protestántizmus életéhez.
Dr. Gaudy László.
*

December 3-án két átmeneti leányotthont
nyitott meg a főváros, az egyiket a Hidegkúti
úton, a másikat a bicskei Batthyány-kastélyban.
Mindkét helyet a népjóléti minisztérium adta
30—30 évi kezelésre évi 20 aranykoronáért a
főváros rendelkezésére. A két otthon átalakítása
és berendezése ötszázezer pengőbe került.
Mindakét otthont Horthy Miklósnéról, a Kor
mányzó feleségéről nevezték el. Mindakét ott
honban züllésnek kitett, részben árva, de kellő
neveltetésben nem részesülő és még megment
hető leánykákat fognak gondozni. Eddig min
den rendben van. Államnak és fővárosnak,
szegény asszonynak és a Kormányzó feleségé
nek csak legyen egyként szívén a megmenthető
gyermekek sorsa. Talán kevesebb költséggel,
kisebb pompával több pénz maradna a neve
lésre, de még ezt is el kell nézni, ez már ná
lunk így szokás. De miért zavarják meg megint
a jó munkának szintén örvendő mindazokat a
magyar állampolgárokat, akik nem róm. katholikusok, — miért zavarják meg azzal, hogy
mindakét otthont apácákra bízzák 1? Ahogyan
az a telek, kastély és berendezés mint állami
és fővárosi tulajdon: közvagyon, — ahogyan
annak fenntartása is közpénzekből fog történni,
éppenúgy közvagyon a megmentendő gyerme
kek összessége is. Vagy elhiszi azt valaki,
hogy az apácák éppen olyan jó protestáns és
jó zsidó gyermekeket fognak nevelni közöttük,
mint amilyen jó katholikusokat? . . . Meg va
gyunk győződve arról, hogy a Kormányzó fele
sége, akinek nevét viseli mindakét otthon, nem
adta volna a nevét a protestánsok ilyen hát
térbe szorításához, ha erre figyelmeztették volna.
De miért nem figyelmeztették ? . . .
K. L.

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. december 8-án :
H ely

Óra
d é le lő tt
d é lu tá n

Lelkész neve

fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (német)
n D. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar)
6
Ruttkay Mikiién Gyula
Deák-tér (magyar)
10
Dendely Károly
Fasor (ifjúsági)
11
Kemény Lajos
Fasor
4
Danhauser László
Fasor
—
—
Fasor (német)
9
Dr. Gunesch Károly
Kőbánya
11
Majba Vilmos
Simor-utca 35.
10
Morhécs Márton
Rákóczi-út 57.
Késmárszky Lajos
Üllői-út 24.
10
10
Szvetenai-u. elemi isk.
Pap Ferenc
Gyarmat-utca 14.
fél 11 Gáncs Aladár
Abonyi-u. 21.
11
Balikó Lajos
10
Váci-út 61.
Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér
11
Mohr Henrik
—
—
Koronaőrség
Váczi János
Zichy-utca 7.
11
Lenke-út 56.
11
Szabó Aladár
—
Rákosfalva
December 15-én a Deák-téri templomban vitéz dr.
Kendeh Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos, a
kőbányai templomban Majba Vilmos prédikál.

U rvacsora-osztás. Advent vasárnapjain a
délelőtti istentisztelet végén a Deák-téri és fasori
templomban úrvacsoraosztás lesz.
K arácsonyi 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-ikén, a leánykollégium dísztermében tartja ez évi karácsonyi
vásárját. Mindkét vásár rendezősége kéri nem
csak a pártfogókat és háziasszonyokat, hanem
az egyházhíveket 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 m egsegítése ér
dekében összes jótékony egyesületeink és lel
kész! 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 Urnák, aki
kegyelmesen ád a szegénynek" . . .
Hősök em léktáblája a Deák-téri tem
plomban. A Deák-téri lelkészköri tanács indít
ványára az egyháztanács elhatározta, hogy
megindítja a munkát az evangélikus hősi halót-
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tak neveinek a templomban való megörökítése
érdekében. Ugyancsak elfogadta a lelkészköri
tanács másik javaslatát is, hogy a templomban
elhelyezendő táblán a gyülekezet lelkészei is
névszerint megörökíttessenek.
Istentisztelet a vakoknak. Advent első
vasárnapján tartottuk a vakok otthonában az
első téli istentiszteletet. Negyven evangélikus
és református testvérünk van ott, kik télen ner.ezen tudnak a templomba elmenni, ezért a
r hónapokban az evangélikus és református
lelkészek felváltva fognak elmenni hozzájuk.
Minden vasárnap délelőjt fél 10 órakor lesz
istentisztelet Hermina-út i. szám alatt. Az első
istentiszteletet Danhauser László tartotta.
A kőbányai templomépítési bizottság
Hittig Lajos gondnok elnöklete alatt november
30-án tartott ülésében kénytelen volt meghoszszabbítani a tervező műépítésznek adott határ
időt, mivel a részletes kidolgozás még nem
készült el.
A nyilvántartó hivatal tisztelettel kéri az
egyházi adóval hátrálékban lévő híveket, hogy
az év végére való tekintettel, azt mielőbb ki
egyenlíteni szíveskedjenek.
Pestszentlőrinc ünnepe. December else
jén, advent első vasárnapján, nagy ünnepe volt
Pestszentlőrincnek. A most alakult evangélikus
egyházközség ezen a napon első lelkészét:
Salfer Károlyt iktatta lelkészi hivatalába. Tem
plom hiányában a Szemere-féle lövölde helyi
ségében folyt le az ünnepélyes istentisztelet.
A hívek szeretete és áldozatkészsége gyönyörű
templommá alakította át és gazdagon díszítette
a hatalmas termet. Az ünnepélyen megjelent
D. D. Raffay Sándor püspök is, akit Kuszenda
_ejos egyházfelügyelő, községi főjegyző üdvözölt. az egyháztanács élén. A bevezető oltári
r : gálatot Kemény Lajos, a beiktató szertarSárkány Béla, egyházkerületi főjegyző,
kecskeméti lelkész és Sommer Gyula egyház
megye; főjegyző végezték. Az uj lelkész eskü
tétele, majd beköszöntő-beszéde után díszköz
gyűlés következett, melyen D. D. Raffay Sán
dor püspök hosszabb beszédet mondott az uj
egyházközségek békességes és nemzetépítő sze
repéről, melynek mély hatása azonnal megmu
tatkozott úgy a római kath. plébános feliünést
keltő üdvözlő-beszédében, valamint a községi

elöljáróság nyilatkozatában is. Külön is ki kell
emelnünk a nagyszámú közönség meglepő fegyel
mezettségét, amellyel az istentisztelet és a köz
gyűlés együttesen három és félóráig tartó ideje
alatt viselkedett. Az emlékezetes szép ünne
pélyt közebéd fejezte be, amelyen kétszáznál
többen vettek részt.
Az evangélikus leánykollégium decem
ber 18. és 19-ik napjain A rany János-estet ren
dez Deák-téri dísztermében. Műsorán szerepel
Sztojanovits: „Rege a csodaszarvasról" (dal
játék), „Arany-dalok", melyeket az intézet 70
tagú énekkara ad elő, a „Tengerihántás" (bal
lada), mint melodráma, énekkarral és szalonzenekarral ; „Szondi két apródja" és „Családi
kor" jelenetezve, végül néhány Arany-vers. J e 
gyek 3— 1 pengős árban már előjegyezhetők,
a tiszta jövedelmet az iskola jövedelmének
gyarapítására fordítják.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek buda
pesti gyűlései. 46 esztendeje annak, hogy
Budapesten néhány lelkes ember megkezdte a
keresztyén ifjúsági munkát. 20 esztendeje an
nak, hogy a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Szövetsége hivatalosan is megalakult. Ez alka
lomból tartják az Ifjúsági Egyesületek Buda
pesten december 7—8-án jubileumi nagy-gyűlé
süket, December 8-én délelőtt a vidéki egyesü
letek hivatalos kiküldöttei tanácskoznak, ugyanez
nap, szombaton délután 4 órakor pedig az Üllőiút 24. szám alatti díszteremben lesz a Szövet
ség nyilvános közgyűlése, amelyen számot ad
nak az elmúlt 3 év munkájáról. Megállapítják
a következő három év programmját és meg
választják az uj Nemzeti-Bizottságot. Este a
Deák-téri templomban lesz evangélikus ünne
pély, vasárnap pedig, december 8-án, a buda
pesti templomokban emlékeznek meg a ke
resztyén ifjúsági munkáról, míg vasárnap este
fél 6-kor a Kálvin-téri református templomban
a jubileumi ünnepség folytatódik az alábbi
programm szerint.
A Deák-téri evangélikus templomban
december 7-én este 6 órakor a Keresztyén Ifjú-
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sági Egyesületek Szövetségének ünnepélyén re
formátus előadó tartja az ünnepi beszédet:
dr. Vidor János, budapesti teológiai tanár.
A műsor nagy részét szintén reformátusok ad
ják, úgy, mint három esztendővel ezelőtt, megpecsételésére annak a testvériségnek, amely
az evangélikusságot a reformátussággal össze
köti. Kiváló művészi számok teszik változa
tossá a programmot.
A Kálvin-téri református templomban
december 8-án este fél 6-kor (egy félórával
előbb, mint a Deák-téren) veszi kezdetét a má
sodik ünnepség, melyen az előadást az evan
gélikus egyház kiváló iflusági m unkása: Vidovszky Kálmán lelkész, a Luther-otthon igaz
gatója és a „Magyar Cserkész*1 szerkesztője
tartja. A programmon általában evangélikusok
szerepelnek. Külön érdekessége lesz az estély
nek, hogy ez alkalommal először fog Buda
pesten felszólalni Kovács Péter, a földmives
ifjúsági munka titkára, (aki maga is földmívesifjú !). Természetesen ez ünnepélyekre belépő
díj nincsen, adományokat hálásan nyugtáz
majd a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szö
vetsége. Legyünk ott ezeken a felemelő alkal
makon.
Adventi vallásos estély volt Angyal
földön dec. 1-én. Mikolik Kálmán ny. polg. isk.
igazgató és Lindtner Attila tartottak előadást,
illetve felolvasást, Rimár Jenő bibliamagyarázatot. Szavaltak: Biró Erzsébet Székács „Advent“ c. és Heinisch Jolán : Vargha „Jövel Meg
váltó" c. költeményét. Blum József és Barth
Imre hegedűjátéka és egy jelenet „A diadalmas
szeretetről", melyet Bart.os Irén, Hegyi Erzsébet
Mészáros Margit és Öhlschleger adtak elő,
emelték a gazdag műsort.
Az Adventben minden szerdán este 7 óra
kor a VI., Váci út 61. sz. iskolában bibliaórát
tartunk, melyre bárkit is szeretettel hívunk.
Karácsonyi kiállítás. A jó Isten alkotta
csodás természet művészi visszaadását találjuk
Borcsiczky Zoltánná és R. Reissmann Gizella
feslőművészek munkáiban. Tekintsük meg ki
állításukat I., Horthy Miklós út 86. III. 2. A
kiállítás dec. 1-10-ig egész nap díjtalanul meg
tekinthető. A kiállításon jeles iparművészek íz
léses bőrmunkáiban nagy választék.
A fasori templom családi hírei: K eresz
telés: Weiler Ferenc, Péchy Irén, Horváth Edit,
Kovács Ida, Névery Mária, Stefán Márton, Vi
tális György, Schlesinger Julianna Mária, Konda
József, Boros Ignác László, Csallo Irén, Boskovitz Antal, Láng Adolf Rudolf. — E s k e té s :
Fehér Mihály— Böröcz Erzsébet. Balogh—Bara
bás Vilma, dr. Jeszenszky Ferenc—Magyar
Rozália, Zatykó Imre—Kárász Anna, Foczmann
József—Varga Julianna, Hrabál Ágost—dr. Hercegh Matild, Ravasz József—Kovács Margit,
dr. Sashegyi Ernő—Széfer Julianna, Horváth
Lajos—Péter Róza, Frenyó Béla—Munkácsy
Margit, Folvéth Gyula—Jakab Mária, Lukács
Pál—Schlesinger Julianna, Badics Gábor—Tö
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rök Zsófia, Krausz Károly—Hübl Gizella. — Te
m etés: Dvorjacsek Erzsébet, Krőling Dániel,
Bokor Erzsébet, Schneider Henrik, Devosa And
rás, Szabó Anna, özv. Kiss Pálné, Spélitz Olivérné, Schuszter Katalin, Tömböl Imre, özv.
Oszlánszky Antalné, Varga János, Király Jánosné, Koczka Erzsébet, Petz Kornél, özv.
Starkov Ferencné, Temesvári Pál, Veres Erzsé
bet, Puskel Katalin, Mátyás Jusztina, Hetiinger
József, Sebők Anna, Pozmann Lenke. — A d o 
m á n y o k : Szegényeknek: Nagy jánosné 1'— ,
Vozárv Lajos 2‘—. W urch János 10'— Moritz
Lipót 5*—, Barabás Vilma F —.Kárász József 5‘— ,
Pietka 2 sófía 6’—, Alberti Erzsébet 50’—, N. N.
10’—, szegény tanulónak Nagy Istvánná 10,
Családi Lapnak Barabás Sándorné 5, Pietka
Zsófia 4 — , Egyháznak: N. N. 20’— .Templom
részére Kovács Mária gyertyákat.
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 „Fébé“ leszakítós-naptárt ismételten
szeretettel ajánljuk kedves olvasóink figyel
mébe. A naptár az esztendő minden napjára
egy-egy alkalmas, rövid bibliai magyarázatot
és kis történetet közöl. Az elmúlt esztendőben
is sok-sok áldást jelentett keresztyén család
jaink számára. Csinos kiállításánál fogva szép
faldíszt jelent s ajándékozásra is alkalmas.
Ára 1 pengő 80 fillér. Kapható a „Fébé“ evan
gélikus Diakonissza anyaház iratterjesztésénél:
Í„ Hidegkuti-út 123/a ; VII., Damjanich-u. 28/b ;
VIII., József-utca 4., III. em. 16.; ezenkívül az
óbudai evang. lelkészi hivatalban, III., Zichyutca 7. Megrendelésre postán is megküldjük.
Dr. Kiss Ernő egyet, orvostudor, bel-, ideg- és sebé
szeti betegeknek rendel d. u, 2—4. IX. Ráday-u. 63. II. 4.
Szegényeknek ingyen.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón
vásárolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút
7. sz. (Andrássy-út sarok). Telefon: L. 981—94
Takarításért lakás és reggeli. Cím a nyilv. és gazd.
hiv.-ban IV., Deák-tér 4. I. 6.
Német és francia nyelvtanítást, zongora korrepetálást
vállal idősebb úrinő, esetleg házvezetőnőnek, gyermekek
mellé nevelőnőnek is elmegy. Cím a nyilv. gazd. hiv.ban IV., Deák-tér 4. I 6.
Irodai alkalmazást keres, önállóan levelező gyorsés gépirónő. Cím Deák-tér 4. nyilv. gazd. hiv.-ban.
Középiskolai magántanuló házioktatását, ábrázoló,
matematika tanítását vállalom. Veres Gyula V., Vácí-út
100. 1. 21.
Magános nő szerényigényű lakótársnőt keres. Cim :
Vili., Futó-utca 26. fsz. 10.
Bútorozott utcai szoba külön bejárattal kiadó,
Vili., Grassalkovich-utca 31.1.

Krausz Rezső kályhásmester, II., Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon :
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
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Fébé" Evangélikus Diakonissza Anvaházi Nvomda. Budapest. VII.. Damianieh-utca 28/b. —

Felelős : Fekete Géza.

