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K risztu s  hirdetői.
Pál I. levele a korinlhusiakhoz IV. 1—5.

okszor hallja a templomlátogató 
hívő azt, hogy ebben a földi 
életben tulajdonképen minden
kinek nemcsak szóval, hanem 
cselekedettel is a Krisztus pap
jának és hirdetőjének kellene 
lenni. Ebben az jut kifejezésre 
egyfelől, hogy a példaadásnak 
igen nagy, majdnem megmérhe

tetlen hatása van, bárkitől jön is az, —- más
felől azonban ebben az az egyházi tanítás is 
kifejezésre jut, amelyet az egyetemes papság 
elvének nevezünk és ismerünk. Ha komolyan 
fogjuk fel ezt, akkor életünk, különösen hozzá
tartozóinkra gyakorolt hatás szempontjából, 
olyan jelentőségűvé válik, amelynek minden 
felelősségét hordoznunk kell.

Pál apostolnak adventi intését is ebben a 
vonatkozásában kell tekintenünk. Nemcsak az 
igehirdetőkre vonatkozik az, amit itt olvasunk, 
hanem minden lélekre, aki mások életéért fele
lőséget hordoz. Ezt a felelőséget tudatosan kell 
viselni. Ez a felelőség magában foglalja azt az 
adventi kötelességet is, hogy az eljövendő kará
csonyra előkészítsük mieinket s megismertessük 
őket azzal a titokkal, melynek sáfárai vagyunk, 
hogy Istennek üdvözítő kegyelme jelent meg 
mindegyikünknek a betlehemi gyermekben. Mint 
Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai úgy 
az adventi feladatokban, mint máskor is min
dig teljesíteni tartozunk példaadó és igehirdető 
tisztünket. Ebben — és elsősorban ebben — 
hűségeseknek kell találtatnunk, tekintet nélkül 
arra, hogy ez a hivatásunk tetszik-e a világ

nak, tetszik-e azoknak, akikkel szemben telje
sítjük. Teljesíteni kell azért, mert ezzel Isten
nek engedelmeskedünk.

Jól mondja tehát az apostol, hogy neki 
a legkevesebb az, hogy e miatt miképen ítéli 
meg őt bárki is. Egyedül egy igaz ítélet van, 
melyre figyelnünk s melyhez tartanunk kell 
magunkat: Istené az. Az apostol minden törek
vésének, munkájának és hirdetésének ítéletét 
Istenre bízza. Óh bár mink is így tennénk! 
Akkor elsősorban kénytelenek volnánk jó igye- 
kezetűek lenni. Mert kinek volna bátorsága 
rossz szándékú dolgait Isten ítéletére bízni? 
Megtéveszthetjük embertársainkat akaratlanúl 
is, akarva is, de Isten ítélete igaz és meg nem 
téveszthető.

Arra figyelmeztet tehát az apostol ezek
ben az igékben, hogy személyválogatás nélkül 
ugyan, de a legfőbb kötelességnek a tudatá- 
bán, emberi ítéletre mitsem adva, Isten ítéleté
nek igazságát jól ismerve, minden reánk bízott 
lelket bátorítsunk és bíztassunk a karácsonyi 
szeretet szent nevében. Most a legkönnyebb 
és legáldottabb a Krisztus hirdetőjének lenni, 
felébreszteni a szívekben az ő iránta való 
szeretetek a hozzá való vágyakozást, az ő 
útjára Való visszatérést és a szeretteink iránt 
tartozó szeretet — kötelességeket. Bizony senki, 
senki nem adhat nagyobb, boldogítóbb és drá
gább ajándékot övéinek, mintha Krisztusról 
való bizonyságtétellel otthonában hirdeti az 
adventi Ígéretet és a karácsonyi örömhírt: meg
született minden hívő léleknek a Megtartó, aki 
az Úr Krisztus . . .
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A Bethlen Gábor-vita.
Bizonyára kis lapunk olvasóinak figyelmét 

sem kerülte el az az érdekes vita, amely Bethlen 
Gábor személye körül megindult. A súlyos kér
dés azzal indult meg, hogy Szegfű Gyula, a Ma
gyar Szemle szerkesztője (e lap Szerkesztő-bizott
ságában szerepel gróf Bethlen István miniszter- 
elnök) egyet, tanár könyvet írt Bethlen Gáborról. 
A könyv megjelenését ügyesen harangozta be 
egyik vidéki város r. kath. nagy-gyűlése, amelyen 
egyik arisztokratánk bejelentette, hogy megindul 
az uj magyar történelemírás, amely a katholiciz- 
mus érdekében szükséges átértékelést elvégzi.

A mai napok izzó felekezeti hangulatában 
ez a bejelentés olaj volt a tűzre, de a Szegfű 
Bethlen Gábor-könyve olyan volt, mintha egy uj 
s bőséges petróleum-forrást vezettek volna át a 
lángokra.

A könyvet, megjelenése után, a Protestáns 
Szemle kritikai rovatában Rugonfalvi Kiss István 
ismertette s olyan súlyos hibákra és eltévelyedé
sekre hívta fel a protestantizmus figyelmét, ame
lyet már nem lehetett szó nélkül hagyni. Néhány 
nap múlva Balthazár püspök tartott a református 
ifjúságnak előadást s természetesen felhasználta 
az alkalmat arra, hogy az ilyen történelemírás ellen 
felemelje tiltakozó szavát. Magam is megtettem 
azt, hogy elolvastam a Prot. Szemle idézett cik
két r. kath. vallású történelemtanároknak, akik el
képedve hallgatták azt s egyháztörténelmi óráimon 
idéztem annak érdekességeit s utóbbinak az lett 
a későbbi eredménye, hogy növendékeim család
jai közül azok, akik előfizettek erre a könyvre, a 
könyvet visszaadták az egyetemi-nyomdának. Figye
lemmel kísértem akkor is a lapokat s érthetetle
nül láttam, hogy nagyobb hullámokat a recenzió 
nem vert, csak annyi hatása volt, hogy Szegfű 
Gyula egy rövid válaszra méltatta azt a Kath. 
Szemlében.

Annál élénkebb hatást ért el azonban Rugon
falvi Kiss István az átértékelt Bethlen Gábor c. 
könyvével, amelyben Szegfű összes megállapitá- 
sait megcáfolja s azt a Bethlen Gábort állítja 
elénk, aki az egész magyarságnak büszkesége.

Egy történelmi értékünkről két könyvben ta
lál a magyar olvasó két ellentétes arcképet s az 
utóbb megjelent könyv szerzője tudományos vitát 
akar provokálni, zsűrivel, szaktudósokkal s az a 
kérelme, hogy amelyik szerzőről bebizonyosodik 
az objectivitás és történelmi hűség hiánya, attól 
vétessék el az egyetemi katedra.

A protestáns tudós természetes bátorsága ez, 
amelyet ujjongó lelkesedéssel helyeselünk. Ha 
Szegfűnek megbocsátotta a magyarság II. Rákóczi 
Ferenc szomorú életrajzát, talán ebben az eset
ben ítéletét a magyarság nem kizárólagosan és 
apriori a megbocsátás szellemében fogja meg
hozni.

Marczali Henrik — a magyar történelemírás 
nesztora — már részben állást is foglalt ebben a 
kérdésben. Adott nyilatkozatában azt mondja, hogy 
Szegfű a szellemesebb történetíró, s Rugonfalvi

Kiss István, a történelmileg hűségesebb. A napi
sajtó is élénken tárgyalja most már a kérdést s a 
róm. kath. egyházi jellegű napilapok a nagy 
vihar előtti csend kínos múlásában ma még nagyon 
leértékelik R. Kiss Istvánt, előadását e kérdésről, 
de talán már holnap más hangon fognak írni s 
visszavonják tegnapi állításaikat.

Az egyik német budapesti napilap már taka
ródét szeretne fuvatni ebben a kérdésben s azt 
hangsúlyozza, hogy ilyen vitákban a katedrákban 
való megmaradhass kapcsoltassák ki. Nem hiszi 
el az igen tisztelt napilap cikkírója azt, hogy még 
vannak magyar protestánsok, akik nemcsak öröm
mel fogadják ezt az érdekes vitát, mert az szigo- 
rűan tudományos lesz, hanem azért is, mert 
ennek eldöltével talán a megkezdett s kátyúba 
jutó átértékelést bizonyára sietve be fogják szün
tetni.

Tehát nemcsak a XVIII. század protestantiz
musának igaz és becsületes értékelése, hanem a 
XX. század protestantizmusának megnyugtatása 
forog kockán ebben a kérdésben. De kultúra és 
iskolapolitikának szempontjából sem jelentéktelen 
ez a kérdés. Közegyházi érdek megnyugodni 
végre abban, hogy leendő tanáraink olyanoktól 
tanulnak történelmet, akik nem ismernek keleti 
és nyugati magyarságot s akik az elszakított ma
gyar részek nagyjai előtt, bármilyen legyen is 
azoknak keresztlevelük, elsősorban kegyeletes ér
zéssel hódolnak.

Vannak orvosprofesszorok, akik nagybete
gen végzendő műtétek előtt mernek professzori 
szobáikban imádkozni s Istentől kérnek segítsé
get, legyenek végre történészeink is, akik adnak 
valamit a közvéleményre is és nem vágnak bele 
éles késsel eszményített hőseink becsületébe és a 
jelenkor fájdalmas szomorúságait nem növelik ilyen 
kegyetlen és egyben igazságtalan tettekkel, g . l . 
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Könyvismertetés.
Fosdick E. H.: A szolgálat értelme. Ford: dr. Victor 

János. Budapest, 1929. A Magyar Ev. Kér. Diákszövetség 
„Szövétnek" kiadása. 8-r. 346 1. Ára fűzve 4'40 P.

New-Yorknak, a világ legnagyobb városának 
legelőkelőbb negyedében új templom épül. Eszten
dőkön keresztül épül, a gyönyörű gótika megkapó 
szépségével. Ezer és ezer szív epedve várja azt 
az időt, amikor az új templom építése befejezést 
nyer és szószékén felhangzik Fosdick E. H. bizony
ságtétele.

Eme pompás templom felépítésének legfőbb 
inditóoka Fosdick E. H. egyénisége. Igehirdetésé
nek mélységével és gazdagságával annyi lelket 
megragadott, hogy nem volt New-Yorkban oly 
hatalmas temptom, amely befogadhatta volna 
hallgatóit. Ezért kellett számára új templomot 
építeni. Buzgó lelkek adakozó jókedve tette ezt az 
építkezést lehetővé.

Az új templom a new-yorki egyetem: a 
Columbia egvetem közelében épül. Magának 
Fosdiknak volt ez a kívánsága, hogy igy az
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egyetem hallgatóinak tízezreire lehessen döntő 
befolyással.

Aki egyszer hallgatta Fosdick igehirdetését, 
azt soha felejteni nem tudja. Pedig ez igehirdető 
alig folyamodik az ékesszólás külső eszközeihez. 
Egyszerűen, világosan beszél. Hatásának titka 
abban van, hogy minden szaván átérzik mély 
meggyőződése, átélt és megtapasztalt vallásos 
igazságoknak mélysége és ereje. Ez átélt igaz
ságról való bizonyságtétel mellett páratlan logikáját 
sem szabad figyelmen kívül hagyni. Kristálytiszta, 
áttekinthető logikával bizonyít mindig egy. egy 
átélt és megtapasztalt keresztyén életigazságot.

Nem mindenkinek adatott azonban meg az 
a boldogság, hogy hitét e nagy igehirdető beszédei
vel épitse. Éppen azért gondoskodott Fosdick 
könyvekről, amelyekben írásban, a nyomtatott 
betű által juttatja el sok millió szívhez bizony
ságtételeit.

Könyvei száz és százezer példányban forog
nak közkézen Amerikában és az angol nyelvet 
beszélő világban mindenfelé. Azonban nemcsak 
azok olvashatják Fosdick nagyszerű könyveit, akik 
angolul tudnak, mert könyvei csaknem minden 
müveit nép nyelvére le vannak fordítva. Magyar 
nyelven is egymásután jelentek meg müvei. A 
mester jelleme, Az imádság értelme és A Hit 
értelme sok-sok ezer példányban forog közkézen 
Fosdick munkái közül.

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszö. 
vétségé az érdem, hogy Fosdick munkáit magyar 
nyelven Victor János fordításában megjelenteti. Az 
eddig megjelent Fosdick-könyveket a most meg
jelent új mű: A szolgálat értelme tette teljesebbé.

Ha a keresztyén szolgálatra valaha szükség 
volt ennek a világnak, úgy szüksége van napja
inkban. A világháború következtében olyan ren
geteg probléma merült fel, hogy a legnagyobb 
gondosság és hűség szükséges e problémák meg
oldásához. A keresztyénségnek ebben a nehéz, 
komoly problémákkal terhes világban kell meg
mutatnia erejét és szolgálatát. Erről a gondolatról 
szól Fosdick legújabb magyar nyelvű munkája: 
A szolgálat értelme.

A mű tizenkét fejezetre oszlik. Lépésről-lé- 
pésre vezeti az olvasót Fosdick páratlan logikájá
val a munka központi gondolata felé, hogy korunk 
minden problémáját csakis győzedelmes keresztyén 
személyiségek oldhatják meg.

Ebben a könyvben is régi kedves módszerét 
követi Fosdick. Egy-egy biblia részt, elmélkedést 
és imádságot ad minden napra tizenkét héten ke
resztül. Minden hét végén pedig ott van az ő 
nagyszerű, világos, kristálytiszta logikával megirt 
összefoglalása és summás tanitása.

Ezt a könyvet csak az fogja igazán értékelni, 
aki a szerző intenciójához híven naponként olvassa 
ezt a könyvet és elmélkedik mélységes biblikus 
gondolatai felett. Ezen a köteten nem lehet csak 
végigfutni és azután letenni, mert nem erre a célra 
íratott. Komoly bibliás lelkeknek akar áldásokban 
gazdag vezetője lenni.

Mindebből természetesen következik, hogy 
nemcsak az egyéni hitépítésre alkalmas, hanem 
rendkívüli nagy szolgálatot tesz biblia-körök hasz
nálatában is. Egyrészről ugyanis rávezeti a biblia
körök tagjait a naponként való imádságra, más
részről pedig a heti összefoglalásban nagyszerű 
anyagpt ad heti közös bibliaórák számára.

Áldott tizenkét hetet, tehát csaknem három
hónapot nyer az a biblia-kör, mely ezt a pompás 
Fosdick-könyvet választja vezérfonalul. Itt vannak 
a téli esték. Nagyon sok helyen megindul a ko
moly bibliai körök munkája. Vajha minél többen 
fogadnák el vezetőül ezt a nagyszerű munkát lel
kűknek épülésére és Istennek dicsőségére.

Dr. Hercegh József.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. december 15-én :

H e l y
Óra

d é le lő 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 Csaba László
Fasor (ifjúsági) 10 Peér P. Sándor
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Danhauser László
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dr. Gunesch Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Üllői-út 24. 10 Kis György
Szvetenai-u. elemi isk. 10 Sólyom Jenő
Gyarmat-utca 14. fél 11 Dendely Károly
Abonyi-u. 21. 11 Veress Jenő
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik
Koronaőrség 10 Borbás Antal
Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár
Vakoknak fél 10 Danhauser László
Rákosfalva — —

December hó 22-én a Deák-téri templomban Kiss 
György, a fasori templomban Danhauser László, a kő
bányai templomban Szántó Róbert prédikál.

Úrvacsora-osztás. Advent vasárnapjain a 
délelőtti istentisztelet végén a Deák-téri és fasori 
templomban úrvacsoraosztás lesz.

Karácsonyi vásár. A Deák-téri Luther- 
Szövetség december 14-én és 15-én a leány- 
kollégium dísztermében tartja ez évi karácsonyi
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vásárját. Megnyitás szombaton délben. A vásár 
rendezősége kéri nemcsak a pártfogókat és 
háziasszonyokat, hanem az egyházhíveket is, 
hogy vásárlásaiknak egyrészét itt 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
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 rászorulókon. „Kölcsön ád az Úrnak, aki 
kegyelmesen ád a szegénynek" . . .

A nyilvántartó hivatal tisztelettel kéri az 
egyházi adóval hátrálékban lévő híveket, hogy 
az év végére való tekintette], azt mielőbb ki
egyenlíteni szíveskedjenek.

A Deák-téri Luther-Szövetség Ill-ik ad
venti estélyén Dr. Scholtz Oszkár, a bányai 
egyházkerület főjegyzője tartott előadást a 
speyeri birodalmi gyűlés örök jelentőségéről. A 
IV. ádventi estén vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf 
Gusztáv egyházkerületi lelkész beszélt Luther
nek és Zwinglinek Marburgi találkozásáról. Az 
utolsó ádventi esten, december 20-án, d. u. 6 
órakor, a leánykollégium dísztermében, Bethlen 
Gáborról D. Kovács Sándor egyetemi tanár úr 
fog megemlékezni. Felhívjuk híveink figyelmét 
erre az előadásra, mert arról a Bethlenről fog 
szólani theol. fakultásunk nagynevű professzora, 
aki körül most folytatja Szegfű és Kiss egyetemi 
tanár izgalmas vitáját.

A Fasori Nőegylet és Luther-Szövetség 
ez évi karácsonyi vasárja — a nyomasztó gazda
sági viszonyok dacára — szépen sikerült. Híveink 
megértették, hogy a vásár támogatásával jótékony
ságot cselekednek és a szeretetmunkában segíte
nek. Ennek tulajdonítható, hogy látagatottság te
kintetében a vásár nem maradt el a tavalyi mö
gött, sőt jobb volt. A nagy pénzhiány azonban 
itt is tapasztalható volt, a látogatók csak olyan 
cikkeket vásároltak, amire csakugyan szükségük 
volt, az elkerülhető cikkek és dísztárgyak alig 
fogytak. A Nőegylet fáradhatatlan tagjainak kö
szönhető, hogy az eredmény mégis elérte a ta
valyit s ebben a sikerben a főrész a Nőegylet 
tagjai közül dr. Hittrich Ödönné, Kemény Lajosné, 
Búza Jánosné, Szöllősy Istvánná, Kirst Emilné, 
Horusitzky Henrikné úrnőket, valamint az ifjúsági 
egylet lelkes tagjait illeti.

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek jubi
leumi ünnepségei a múlt héten folytak le, rész
ben a különböző bizottsági üléseken és közgyűlé
seken, részben pedig a Deák-téri és Kalvin-téri 
templomokban. A vidék általában szép számban 
képviseltette magát, a főváros azonban nagyobb 
érdeklődést mutathatott volna. A napilapok tudósí
tásai kiemelték azt, hogy ez alkalommal mutat
kozott be a nyilvánosság előtt az új földműves- 
titkár, Kovács Péter.

Az evangélikus leánykollégium decem
ber 18. és 19-ik napjain Arany 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 szalon- 
zenekarral ; „Szondi két apródja" és „Családi
kor" jelenetezve, végül néhány Arany-vers. Je
gyek 3—1 pengős árban már előjegyezhetők, 
a tiszta jövedelmet az iskola jövedelmének 
gyarapítására fordítják.

A budapesti ág. hitv. ev. gimnázium 
Dal- és Zeneegyesülete 1929. évi december hó 
15-én (vasárnap) délután pontosan 72 6-kor az 
intézet dísztermében (VII., Vilma királynő út 
17-21) hangversenyt rendez, melyre mindenkit 
tisztelettel meghív. Jegyek este a pénztárnál 
kaphatók. Helyárak 50 f.-től 3 P.-ig. A hang
verseny műsora: 1. Mozart: Jupiter szimfónia 
I. rész (zenekar). 2. a) Liszt: Waldes Rauschen, 
b) Chopin: Etűdé (zongoraszóló): Kerekes János
VII. o. t., hegedű Spitz Gábor VII. o. t., cselló 
Láng András VII. o. t. 4. Drdla: Otaska (hegedű
szóló) Ágoston Imre VIII. o. t. 5. Jelige és vidám 
dalok (énekkar). 6. a) Beethoven: Scherzo, 
b) Mozart: Cansonetta. c) Schubert: Menüett 
(zenekar). 7. Schumann: a) Aufschwung. b) 
Fabel. (zongoraszóló) Fehér György VII. o. t.
8. Svendsen: a) Románc, b) Ram eau: Gavott. 
Hegedű: Spitz Gábor VII. o. t., zongora: Fehér 
György VII. o. t. 9. Egressy Béni: Klapka in
duló (zenekar).
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Adományok a fasori szegények kará
csonyára. Bereczky Sándorné 5, Engi Ferencné 
5, dr. Koch Istvánné 4, Búza Jánosné 5. Búza 
János 5. Jeszenszky Pál 10, Német Zoltán 5, 
Glock Margit 4, dr. Kubacska Andrásné 5 Kas
per István 10, dr. Böhm Dezső 5, dr. Pözel 
István 5, Prokop Ágostné 5, vitéz Nagy Sán
dorné 5, Machalek Sándor 4, Pildner Ottóné 6, 
Kund Elemér 20, Röszler Gusztávné 10, Irgang 
Kálmán 20. Martinyi Pálné 5, Köhler Lászlóné 
5, vitéz dr. Réz Henrikné 4, dr. Schréter Zol
tánná 6, Becht Albertné 15, Imre István 5, 
Bodonyi Katalin 20, dr. Marék József 10, Drechs- 
ler Nándorné 5, Drechsler Karolin 5, Svehla 
Antónia 5, szegényeknek 5, Huszár János 10. 
Simon Gyuláné 2 öreg szegénynek 3 P. Clemen- 
tis Jenőné 10, Tóbik János 10, Schmitt Rezső 
10, dr. Buda Lászlóné 5. Ágfalvy Ipolyné 4, 
dr. Lehr Józsefné 4, dr. Holitscher Pál 20, özv. 
Purjesz Mórné 4, Lingel Károly 10, özv. 
Góbi Imréné 4, Janecz nővérek 20, Novotny 
Frigyesné 10, Péch Kálmánná 6, Marschall 
Emília 10, beczkói Biró Gyula 50, dr. Mayer 
Árpád 4, Kögler Jenőné 6, Barits Róza 8, 
dr. Liffa Aurélné 5, Stühmer Ilka 10, dr. Csor
dás Elemér 20, Missura Lajos 5, Yull Alfrédné 
4, Déri Miklósné 5, dr. Moravcsik Gyuláné 10. 
Irsa Ferencné 10, Hittig Lajos 5, Csillag Erzsé
bet 4, dr. Gaudy Lászlóné 4, Klösz Pálné 20, 
Pacher Istvánné 20, Szántó Róbertné 4, Vályiné 
Babits Vilma 4, dr. Gaudy László 4, Zacher 
István 5, Kemény Lajos 5, Kemény. Lajosné 5, 
Szöllössv Istvánné 4, dr. Hittrich Ödön 4, dr. 
Hittrich Ödönné 4, Blahó Edéné 4, Ihász Jó
zsefné 4, dr. Bakay Jenőné 4, Kozma Gab
riella 5, Éberhardt Antalné 5, dr. Löwe Ká- 
rolyné 10, Sterling Ferencné 5, dr. Milkó Vil- 
mosné 20, Knuth Károlyné 10, Knuth Károly 
10, dr. Gágel Jánosné 5. Marschalkó Gyula 8, 
Szabó Júlia 4, özv. Rozlozsnik Jánosné 5, dr. 
Walkó Rezsőné 4 P. (Folytatjuk.)

Megnagyobbított kórház megnyitása. A 
Lórántfy Zsuzsánna Egyesület 9 év óta mű
ködő Diakonissza-Kórházát (VII. Ilka-u. 51. 
most Nürnbergi-utca 51.) az idén egy épület
szárnnyal egészítette ki. Ily módon képes lesz 
nemes hivatásának fokozottabb mértékben meg
felelni. Ez a kórház ugyanis a középosztály 
szanatóriuma volt eddig is, az kíván a jövő
ben is maradni. Itt minimális ápolási díjért kap
nak férfi- és nőbetegek világos, szép, napos 
szobában úri ellátást. Aki teljesen külön szo
bát óhajt, napi 14 pengőért kapja azt. A most

megnyitott uj épületszárnyban 8 uj különszoba 
épült. Szülőosztállyal, uj műteremmel, Röntgen 
és vegyi laboratóriummal. A szülőnők 160 
pengő átalány árért (10 napi ápolással) külön 
szobában nyerhetnek elhelyezést. Különösen ki 
kell emelnünk, hogy ez az intézmény a legtel
jesebb szabad orvos választás elvét követi: 
minden beteget saját orvosa gyógykezel és ope
rál. A múlt esztendőben kb. 140 orvos helyezte 
el és operálta itt pacienseit. Az újonnan meg
nyitott, tisztaságtól ragyogó kórházat f. hó 15-én, 
vasárnap d. e. 10—12 óráig mutatják be a fő
város orvosainak, kiket ez utón is szeretettel 
meghívnak.

„Tegyetek tanítványokká minden népe
k e t!“ Az adventi Király híveitől és szolgáitól 
odaadó engedelmességet vár. Félreérthetetlen 
parancsa az, hogy az evangéliumot hirdetni 
kell minden teremtésnek, minden népnek, min
den fajnak. A tanítvány, akit Krisztus szerelme 
kényszerít, nem húzódhatik félre akkor, midőn 
a pogányok megvilágositásának és az üdvösség 
közlésének munkája adományokat és áldozato
kat követel. Krisztus egyházának kiváltsága és 
kötelessége a külmisszió. Tegyük lehetővé ennek 
az egyház lényegéből folyó és dicsőséges mun
kának fenntartását és fejlesztését. A külmisszió- 
nak áldozatos adományokkal való támogatása 
a keresztyén ember hitének egyik fontos bizony
sága. Ezekben az adventi napokban ne feled
kezzünk meg Isten országának ügyéről. Küld
jük be adományunkat Broschkó G. A. esperes
nek (Budapest, IV., Deák-tér 4. I.) a Magyarhoni 
Ág. H. Ev. Misszióegyesület pénztárosának. 
Adományokat továbbításra elfogadnak a lel- 
készi hivatalok is, ugyanott, vagy az Egyesület 
pénztárosánál lehet tagul jelentkezni. Tagságidíj: 
rendes tag 3 P., pártoló tag 1 P. Hitből és 
szeretetből fakadó támogatást kér a Magyarhoni 
Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesület.

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.
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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 kiállításénál fogva szép 
faldíszt jelent s ajándékozásra is alkalmas. 
Ára 1 pengő 80 fillér. Kapható a „Fébé“ evan
gélikus Diakonissza anyaház iratterjesztésénél: 
L  Hidegkuti-út 123/a ; VII., Damjanich-u.28/b;
VIII., József-utca 4., III. em. 16.; ezenkívül az 
óbudai evang. lelkészi hivatalban, III., Zichy- 
utca 7. Megrendelésre postán is megküldjük.

Kérelem. Erdélyből menekült evang. fiatalember, 
ki Budapesten állés 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 Deák-téri templom családi hírei. Ke
resztelés: Schneider Gizella, Erdélyi Klára, Si
mon Erzsébet, Neustadt István, Kaluzsa Gyula 
György, Német István Lajos, Erdélyi Arabella, 
Kun Olga, Kriszt Edit Irén, Hankó László Béla, 
Reschner István, Váci Ilona, Matuska Ferenc, 
Lestár Éva, Sáránszky Anna. Bodor Irén, Rein- 
hardt László, Surány Hajnalka Margit, Sáránszky 
László, Urszu Katalin, Zámbó József. Esketés: 
Járos István rk.—Hassai Judit ev., László 
Alajos ev.,—Plehár Paula rk., Szabó Dezső 
ev.,—Szlávik Anna ref., Polner János ev.,— 
Ondrus Katalin rk., Kovácsai Gábor ev.,— 
Tamás Emma ev., Plézer Miklós ev.,—Farkas 
Mária rk., Tertsch Jakab rk.,—Lukács Mária ev., 
dr. Hinléder Fels Zoltán rk.,—Rusz Klára ev., 
Dobay Raimund ev.,—Pilzel Klára izr., Kurucz 
Károly rk.,—Kirschner Berta ev. Temetés: 
Brandl Ignácné 53, Győri Alajos 44, Kovács 
Sándor 61, Pálinkás Istvánná 42, Jerni Ferenc 78, 
Wölfer Sámuelné 53, Éber Ernő 70, Irsai Imrené

41, Sperling Sándor 72, Kalbautner József 4 
hónapos, Szabó Mártonné 54, Korbély Jánosné 
57, Kovács Pál 46, Kindl Erzsébet 23, Bokor 
Károly 9 hó, Haffner LajoSné 46, Oláh István 
57, Gura Károly 49, Molecz Károly 62, Lieb- 
mann Dezsc>r54, Dedics Ferenc 56, Szebeni Jó- 
zsefné 52, Lehotzky Péter 65, Kunc Magda 19, 
Zrimszky István 10 hó, Lutár György 3 hó. 
Adományok: Szegényeinknek: Sedlmayer Já
nosné 10, Járos István és neje 5, N. N. 5, özv. 
Bakta Istvánná 4, László Lajos 5, Neustadt 
István 10, Erdélyi Arabella 10, Hartnágel Sán
dor 5 pengő, Letiniczky cég 2 pengő, dr. 
Csury Jenőné 10, Légrády Gézáné 20, Anony
mus 5, N. N. 10, N. N. 10, N. N. 3, N. N. 10, 
Kirschner János 15, N. N. 7, a Deák-téri lel
készkor tanácsának egyik tagja 100 P: Szere- 
tetházunknak: Osgyán Júlia 50, Mittmann Fe- 
rencné 200 P, Prot. Árvaháznak: Pataky An- 
talné 10, N. N. hősi halált halt fiaemlékére 5, 
Erdélyi menekültnek N. N. 5, temetési költsé
gekre Mittmann Ferencné 250, Papp Ferenc 
100, Raisz Gyuláné 500, Karácsonyi Rezsőné 
300, Szabad rendelkezésre N. N. 15 P.

Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egy
háztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátáséra. 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. 11. 4. 
Szegényeknek ingyen.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón 
vásárolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút 
7. sz. (Andrássy-űt sarok). Telefon: L. 981—94

Pallas vagy Révai Lexikont keresek megvételre 
jutányos áron. Cím a kiadóhivatalban, IV., Deák-tér 4. 1. 6.

Házvezetőnek ajánlkozik idősebb úrinő. Cím Nyilv. 
és gazd. hiv. IV., Deák-tér 4. 1. 6.

Dr. Scholz Ödön angol-, német-, olasz- és francia
órákat ad, — irodalom és társalgás, valamint az összes 
középiskolai tárgyakat korrepetál, mérsékelt díjért. Vili., 
Dobozi-u. 29. 1. 1.

Gere János angol- és francia-, női- és férfi-szabó, 
munkát, javítást jutányosán vállal. Cím: Budapest, Vili. 
Főherceg Sándor-utca 30/a. 1. 10.

Varrás-oktatás úrilányok részére, havi 16 pengőért. 
Dr. Smoling Béléné, IV., Kecskeméti-utca 2.

Tanulóleányt nőiruha-szalonomba felveszek fizeiés- 
sel. Dr. Smoling Béláné, IV., Kecskeméti-utca 2. ________ _

Középiskolai magántanuló házioktatását, ábrázoló, 
matematika tanítását vállalom. Veres Gyula V., Vácí-út 
100.  1.  21.

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.

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

Krausz Rezső kályhásmester, II., Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon : 
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
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"Fébé" Evanaélikua Diakonissza Anvaházi Nyomda. Budapest. VII.. Damjanich'utca 28/b. — Felelős: Fekete Géza.


