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mélázásom megrezzenti egy szó, mely annak az
ajkain kél, kinek szemei olyanok, mint az átható
„És monda az, ki a királyi széken
hangja mint a sok vizeknek zúgása, a dicső
ül vala : Imé, mindent újjá teszektűz,
”
ségbe öltözött Krisztusnak ajkán, ezt mondván:
(Ján. Jel. 21. 5.)
Ádventire áll a világóra öreg mutatója. Karácsony „íme, én mindent újjá teszek." Mintha azt akarná
; áldott bűvkörébe jutottunk. Nőttön-nő a fény, a mondani: „hagyd az ábrándszövést, dolgozzál,
világosság köröttünk, mintha Földünknek, e tompa, hagyd az álmokat, nem utópia, seholsincs álom
j.sötétjq, bolygónak a világűr roppant messzeségé- az ádvent, hanem valóság, tavasz, új szántás,

Á dvent.

csóvás üstökössel, melyet mennyországnak nevez 'tok az ugarföldön, kikelet van a kezemben, megaz' emberiség szótára. Fogy a távolság. Ma még ujhodnak a magosságok és mélységek, új lesz,
24 mérföldnyi az űr, mely köztünk tátong, de ami ó volt, ifjú az avult, a vén . . . én mindent
holnap már csak 23 . . . Aztán, midőn leszáll a újjá teszek!" Ez’ az ádvent.
Két arca van e szónak; egyikkel hátra tekint
sejtelmes est, karácsony fénybevont éje, elsuhog
mellettünk szelíden az a boldogabb világtest, a múltba, a másikkal előre néz a jövőbe. „Én
fényuszályáról angyalhaj szitál, szállong reánk, mindent újjá teszek." És meg is cselekedte azt.
csillageső hull, hull és mi állunk néma ámulatba, A názáreti ácsmester vályogházából egy új ethika,
miként halk éjjelen a parti vándor, ha kivilágított tiszta erkölcs fenyőillatos levegője áradt ki - a
ablaku hajó siklik át a sötétlő habokon ... Ádventre világra és a beteg világ meggyógyult tőle. Lehajolt
áll az idő öreg óramutatója. Hangosabban dob a szivek hidegségéhez és háborgásához s elcsitítban a gyermekszív. Boldog sejtések találgatós gatta ezt és szeretet hevületével váltotta fel amazt.
játékot játszanak a gyermeki lélekkel, az emberi Lehajolt a tiport nőhöz s odahelyezte, mint ma
ség pedig végigálmodja újra tündér-álmát: Nyílik donnát az Isten elefántcsont fehér királyi zsámo
az ég kapuja, tárva az ajtószárny, angyalok eresz lyára. Leszállt a sötét zugokba, hol a nyomor
kednek alá a földre, lehozzák a holdsarlót, a tanyáz, térdeire vette a kisdedeket s Isten gyer
csillagokat mind, lehozzák a szent sátrakat, végül mekévé léptette elő a rabszíjra fűzött szolgát.
magát, az Isten arany királyi székét is . . . . De „Én mindent újjá teszek."
nem! Megfordítva: a föld emelkedik magasabbra,
De ez a szó nemcsak a múltba néz vissza,
magasabbra, s midőn odaér az éghez, összecsó- hanem mint egy eget-földet átfogó programm,
kolódzik a mennyországgal és üdvöt nyer általa: uralni kívánja a jövendőt is. Krisztus újjá akarja
az élet megszépül, konok szívek meglágyulnak, tenni az egyéneket, az élet ezen ős sejtjeit, a
koporsóba fekszik a gyűlölet, sírt ásnak az irigy családokat, az élet melegágyait, az államot, az
ség érzetének s a szeretet fehér galambszárnya ezer főből álló családot. Ez a szó át akarja fogni
reáborul a világra, mígnem az Ádám nagy családja az egész világot: a szomorúság elhagyott mély
tengeren innen, tengeren túl összegyűl az ember ségeit épúgy, mint az öröm napsütötte partjait,
szeretet nagy világünnepét megülni. . . .
, a harmóniák játékát, a művészetet épúgy, mint
Az ádvent^ jegyében áll a* idő. És én lehu a kultúra komoly dologházait, a társadalmat nem
nyom szemem édes álmodásban, de merengésem, kevésbbé, mint a nagy föld kerekségét. És nem
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tudom, hogy kinek, minek van nagyobb szük merte. Ennek az elismerésnek tulajdonítom azt a meg
tiszteltetést, melyben részesített akkor, amidőn felügyelőnek
sége Krisztus megszentelő erejére? A művészet választott
Érzem felelősségem súlyát, érzem gyenge
nek-e, mely perzselő szenvedélyekben emésztette ségemet, ha rágondolok, hogy azoknak helyébe kell
fel erejét, mely nem a múzsák temploma, hanem lépnem, akiknek működését végig kisérhettem: egy Huna poros utca számára dolgozott. A kultúra mű falvy János, Dr. Andaházy László, Sztehlo Kornél,
Feilitsch Berthold, Pap Elek után tényleg csak mind
helyeinek-e, hol á lélek tápláléka, a szellem- ele annyiuk
támogatásával leszek képes hivatásomat be
dele : a könyv, a lap készül ? Óh mennyi mérge tölteni. Ezeknek a jeles elődöknek neve maradandó
zett étel került ki innen, amely fertőzött fent és betűkkel van beírva Egyházunk történetébe. Legutóbbi
alant egyaránt! Nem az eszményinek, a tisztának felügyelőnket ezért választottuk meg tiszteletbeli ve
és remélem, hogy az ő támogatását nem fogjuk
szeretetét plántálta a szívbe, hanem a bűn dudváit zérünknek
ezentúl sem nélkülözni. Még talán tartozunk egyik volt
öntözgette harmatával
jeles felügyelőnknek: Sztehlo Kornélnak azzal, hogy
A múlt kisiklott a kezeink közül, a jövő a érdemeit hálánkon •kívül, is megörökítsük, hiszem, hogy
mienk. Legyen az nagyobb a törpe jelennél. És ennek megoldását meg fogjuk találni, ő különben első
volt azok között, akik mostani megalakulásunkkor be
nagyobb lehet a Krisztussal. Ha Krisztus bevo jelentették,
hogy Egyházunk érdekében működni óhajtanak,
nulhat a füstmarta gyárakba, ahonnan, néha úgy az ő tapasztalatokban gazdag judiciumára és támogatására
látszik, mindörökre kitiltatott, ha Jézus megfordul tehát feltétlenül számítok.
Egyik főtörekvésem lesz, hogy egyházi ügyeink iránt
hat naponkint a gyermekszobában (a nagy Gár
érdeklődést úgy itt a templomban, mint társadalmi
donyi bájos közvetlenséggel mondja el, mint az
úton mindenütt, minél inkább terjesszük Az erkölcsös, a
tanította atyja a Biblia szavain olvasni, mint vallásos élet általánossá válása és megszilárdulása egyik
fehérítették meg Jézus szavai lelkét örökre), ha (előfeltétele egész országunk jövőjének, magyar integri
a Gellért püspök kezében éjjelente villogó kereszt, tásunk visszaállásának. Egymásnak, egyházunk helyzetének
megismerése elő fogja teremteni, ha lassan is,
a szó nemes értelmében, úrrá tudna lenni e város kölcsönös
de folytonos előrehaladással azokat az anyagi eszközöket,
fölött, ez ország fölött, akkor nagyot változna a amik szükségesek ahhoz, hogy tisztviselőinknek helyzetét
világ, antant kőfalak omolnának, mint valamikor érdemeik szerint javítsuk, megélhetésüket, lelkes műkö
Jerikónál, bilincsek törnének, mint lángpörkölte désüket biztosítsuk, a szükséges újabb állásokat, fej
érdekében szervezhessünk. Csak nagyjából
lenfonalak, csak Krisztusnak cselekedni akaró lődésünk
mutatok rá, mennyire szükséges leányiskolánkban egy
kézét ne fogná le annyi pogány indulat, ő meg- második tanítói állás. Lelkészünk tehermentesítésére, sok
cselekedné, mert ime, ő mindent újjá tesz!
V.
oldalú .terveinek keresztülvihetésére egy segédlelkészi
Sándy Gyula beköszöntő beszéde.
Mélyen megilletődve mondok szivemben hálát Istennek,
hogy engem egyszerű gyermekét, híveink útján abban a
megtiszteltetésben részesített, hogy ennek azt mondhatnám
Magyarország legelőkelőbb evangélikus gyülekezetének
élére állított
'
' '
'
Köszönetét mondok a hozzám intézett meleg üdvözlő
szavakért a Nagytiszteletü esperes és lelkész uraknak, a
kelenföldi egyház kiküldötteinek.
Köszönetét mondok az igen tisztelt Egyházközségnek,
hogy ezzel a bizalmával megtisztelt. Kötelességszerű
törekvésem lesz ezt a bizalmat azzal kiérdemelni, hogy
Egyházamat további fejlesztéssel mindenkor virágzóvá,
súlyban, tekintélyben, egyetértésben, megelégedettségben
példaszerűvé tegyem. Ezt természetesen csakis megértő
szeretettel, mindannyiuk támogatásával, hibáim iránti
elnéző jóindulatukkal fogom tudni elérni. Köszönetemhez
tehát e szeretetért való kérésemet fűzöm.
Ezelőtt 33 évvel, 1891-ben nem felszólításra, de
ösztönszerűleg érzett lelkiszükségletből indítva, mint az
életbe kilépett fiatal ember léptem az Egyház szol
gálatába. Vallásos neveltetésben részesülve, minden evan
gélikus hivatása szerint látogattam nemcsak istentisz
teleteinket,, de egyházi gyűléseinket is, hogy az egyetemes
papság elvének eleget téve, résztvegyek egyházközségünk
életében. Az akkori vezetőség mindjárt az első évben
1892-ben megválasztott egyházközségi jegyzőnek, majd
1906 májusában Kaufmann Camill után egyházgondnoknak.
Ez alatt a 33 év alatt résztvettem az egyházközségnek
csaknem összes presbiteri és közgyűlésein, bizottsági
értekezletein, — különösebb dicsekvés nélkül mondhatom
tehát, hogy ismerem ennek az Egyháznak fejlődését,
törekvését, szükségleteit, teherbíró képességét. Mint
gondnok törekedtem a reális alapon nyugvó pénzügyi
politikára, intézményeink megtartására, sőt fejlesztésére,
az ugrásszerűleg változó pénzügyi helyzetek zökkenés
nélküli áthidalására. A kommunizmus alatt küzdöttem az
egyházi vagyon megmentéséért. A számadásokat tisztán,
megnövekedve, deficitmentesen a 18 év előtt átvett egy
házi vagyont valorizálva adom tovább utódomnak.
Jól esik a lelkemnek, ha a mélyen tisztelt Egyházközség eme előző működésemet és törekvéseimet elis

állás. Érdemes, tevékeny egyházfink mellé egy, a házi
teendőket ellátó és az örgonafújtatást is rendszeresen
elvégző segédnek alkalmazása.
Egyik első teendőm lesz az egyházi ügymenetet
rendező és kialakult határozatainkat egybefoglaló sza
bályzat megalkotása, ennek keretében kitűzött céljaink
végrehajtási sorrendjének feltétlenül betartandó meg
határozása.
A közel múltban állítottuk össze híveink lehetőség
szerint tökéletes névsorát. Ennek tovább fejlesztésére,
nyilvántartására, az eddig ismeretleneknek egyházi éle
tünkbe való bevonására kell törekednünk.
Anyagi eszközeink fejlesztésének egyik hathatós
tényezőjéül kínálkozik a földbirtokreformmal kapcsolatos
ama lehetőség, hogy Egyházunk is jövedelmet hajtó
földbirtokhoz juthat. Egyik feladatom lesz a földbirtok
rendező bíróságnál ez ügyben eljárni és ezt a legbiz
tosabb alapot Egyházunknak megszerezni.’
x
Nemcsak az Államtól, de a Székesfővárostól is fogunk
kérni további támogatást, eddigi segélyeink fenntartását,
újabbak kieszközlését. Templomunkat kikezdi az idő vas
foga, harangjainkból, orgonasipjaink egy részéből ágyút
öntöttek. A hívek áldozatkészsége már szép összeget
egybeadott a renoválás, a harangok újra megkondithatása,
az orgona céljaira, de abból még nem sok készülhet.
Remélem, hogy meg fogom értetni illetékes helyen, hogy
amint a római katholikus templomokat, mint kegyúr
maga a város tartja fenn, restaurálja, építi újra, az egyenlő
elbánás elvénél fogva a mi épületeink rendbehozatalát
is lehetővé fogja tenni. Még mint gondnok tettem lépé
seket, hogy különösen énnekkarunk számára szűk kar
zatunkat a közel jövőben kibővitsük. Az erre vonatkozó
építési tervek az illetékes hatósághoz engedélyezés cél
jára már be vannak adva, bizonyos építési anyagok
ajándékozás utján biztosítva vannak; ezt az ügyet továbbra
is kézben tartom és hiszem, hogy néhány hónap alatt
meg is valósíthatom.
Lelkészünk beiktatásakor és azóta is számos tervét
tárta elénk, ezek megvalósítását minden erőnkből támo
gatni fogjuk, isteni tiszteleteinket, hitéletünket kiterjesztjük,
különösen a még mindig nagy területű egyházközségünk
határain: a Rózsadombon, Hűvösvölgyben, Zugligetben,
Svábhegyen, de itt a Várban is.
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Vallástanitási ügyünk kipróbált vallástanári karunk
kezeiben, újonnan szervezve a legszebb reményekre jo
gosítanak. 100 éves elemi iskolánk a legjobb hírnévnek
örvend, mindezeket a leghathatósabban óhajtom támo
gatni, ha lehet még jobbá fejleszteni. Bensőségteljes,
hagyományos karácsonyünnepeinken ezentúl is az Egyház
áldásaiban fogjuk részesíteni az erre rászorulókat.
Egyházközségünk szép célú alapítványokkal rendel
kezik. Ezek az alapítványok pénzünk leromlásával ma
nem tudják a kegyes alapítók intencióit betölteni, de
kötelességünk a nagynevű elődök emlékének fennmara
dását biztosítandó odaféjleszteni, hogy ezek is valorizált
értékükkel ismét megfeleljenek hivatásuknak.
Számos intézményünk várja megértő szeretetünket.
A Mária Dorrttya evangélikus jótékony nőegylet, a ter
vezett budai evangélikus árvaházunk, a budai evangélikus
ifjúsági egyesület, a konfirmált ifjak egyesülete, a Levente
cserkészcsapat, a lelkes énekkar, a budai evangélikus
szövetség. Mindezek égisünk alatt működnek, támoga
tásunkra számithatnak, mi is kérjük évről-évre beszá
molójukat, hogy sikereiknek örvendezhessünk, bajaikat
javítani igyekezzünk.
Hiveinkkel való szoros kapcsolatot van hivatva tel
jesíteni a jelenleg még nehézségekkel küzdő lapocskánk:
a „Hegyen Épített Város". Remélem meg fogjuk találni a
módját, hogy ez a kapocs életképes legyen sok cél be
töltésére. Ebben kell beszámolnunk jegyzőkönyvi kivo
natok alakjában gyűléseinkről, a hívek tudomására hozni
határozatainkat, terveinket. Ez pótolhatja gyűlési meg
hívóinkat, értesítéseinket.
Már a legközelebbi presbiteri ülésen meg fogjuk
alakítani a megválasztott egyháztanácsosokból a pénz
ügyi, tanügyi és egyéb bizottságokat, megosztjuk a gondnok
kiterjedt teendőit, tapintatosan megszervezzük a körze
tekben a családok nyilvántartóit, látogatóit, a hitéletre
buzdító teendőit.
Rokonszenvünk fogja kisérni továbbra Egyházunkból
kivált híveinket, az óbudai, a kelenföldi testvéregyházakat,
igyekezni fogunk megértéssel, szeretettel, jogaink önér
zetes vallása mellett különösen az isteni örök igazságért
való küzdelmünkben szeretett magyar Hazánk naggyá. tételében a többi szomszédos keresztyén felekezetekkel jó
egyetértésben működni.
De nem szavakkal óhajtok tündökölni, hanem, mint
eddig is mindenkor tetteket és sikereket kívánok a jövőben
is, még fokozottabb mérvben felmutatni és ezért szíves
engedelmükkel Ígéreteimet nem részletezem tovább, de
ismételten megköszönöm az egész megválasztott egyházi
elöljáróság és az egyháztanácsosok nevében' a nekünk
előlegezett megtiszteltetést, kérem támogatásukat, azzal
a sikereket is el fogjuk érni, küzdünk és bízva bízunk,
hogy „nem veszhet el a Hegyen épített Város", mert „Erős
Vár a mi Istenünk!"

Esti fohász.
Készülj lelkem nyugalomra
A nap immár lealkonyul.
Homály borul csendes tájra
S a csillagok fénye kigyúl.
Oh, tedd le napi terhedet,
S imádva áldd Istenedet!
Én Istenem, édes Atyám
Szívből hálát adok Neked,
Hogy megóvtál, vigyáztál rám,
S megtartád híven éltemet.
Hogy bú, baj el nem temetett,
Te Néked legyen dicséret!
Lefekszem, már pihenni térek
A Te nevedben, jó Atyám.
Vak homályban én nem félek —
Tudom, jóságod vigyázz reám.
Óh, fedezz be kegyelmeddel
S békén talál az új reggel.
Iklad.
MAYER PÁL
ev. lelkész.
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A sareptai asszony olajos korsója.
Napóleon azt mondta, hogy a háborúhoz
három dolog kell; pénz és megint pénz és újból
pénz. Az egyházaknak is pénzre, sok pénzre van
szükségük. De a pénzhiány sehol sem oly ijesztő,
mint a szegénységükről világhírre szert tett pro
testáns egyházakban. Istenem, mennyi sirdogáló
panaszt hallunk gyűléseinken pénztelenségről.
Raffay Sándor püspökünk felpanaszolta, hogy a
reformáció nagy jubileumának egyetlen nagyobb
alkotása: a pesti magyar egyház Balassa-utcai
Szeretetháza áldozatul esett a pénztelenségnek:
megszűnt. Iskoláink fölött a pusztulás Damokles
kardja függ: kénytelenek leszünk azokat bezáratni,
mert az államsegély évről-évre csökken és a fentartó egyházközségek nem bírják az eeyre növekvő
terheket. Pénz, pénz . . . erről sír a panasz. „Van
pénz! Lesz pénz!* ezt a boldog sz-ót kiáltotta oda
a budai nemes gyülekezetnek a tisztikar-beiktató
ünnepi közgyűlésen a budai egyház új gondnoka:
Dr. Hank József. Csináltasson az egyház — ez
volt indítványának lényege — családi perselyeket
és minden evangélikus család tartsa hitbeli leg
szentebb kötelességének egy ilyen egyházi per
selyt elvállalni, azzal az elkötelezéssei: ha a
családba az őröm sugara mosolyog be, keresz
telőkor, mirtuskoszorú napján, várva-várt és végre
megjött hivatali előléptetés idején, betegség el
múltán, egészség visszatértekor, . .. nem fognak
megfeledkezni a perselyről, hanem egy tiz húsz
ezer koronással a perselyt fogják gazdagítani.
Ha vendégek, szokolos, dináros, jó valutájú hit
testvérek járnak a családnál, elibük tesszük a
perselyt, mert ha a magyar és cseh nincsenek is
békességben egymással, a szokol és a magyár
korona a. perselyben meg fognak férni egymással.
Aztán lesz az év folyamán az egyháznak
egy népszerű, ha szabad mondanom: szent iz
galomtól nem mentes ünnepe: a perselyek vasár
napja, midőn ki-ki felhozza és az oltár elé oda
teszi évi áldozatkészségének, hithűségének ered
ményét: a perselyt. A presbiterek pedig, miként
Jézus 12 tanítványa egykoron a kenyérmaradé
kokat, összeszámolgatják a százezreket, sőt bátran
merjük mondani: a milliókat. És egyszerre lesz
pénz. Szegénységünk helyett gazdagságunkról
fognak ismerni!
A budai templomban az arcok kipirultak,
a szemekben a lelkesedés lángot gyújtott, egy
egyszerű ^zolgáló-leány: Harmathy-Haraskó Ma
riska a templomból kijövet ezt mondta: „Aztán
nekem is adjanak ám egy olyan perselyt, fogadom,
minden hónap elsején fizetésemből 10.000 koronát
teszek abba!“ Mi, öregek a szemünket töröltük.
Nem igaz, hogy haldoklik a protestantizmus! Nem
igaz, hogy nincs élet többé Luther egyházában.
Van! Milliókat fogunk összehozni. Perselyeinket
megrendeljük, karácsonyra az első adománnyal
már fel is avatjuk. A persely-vasárnapra pedig
meghívjuk majd a hittestvéreket közelről és távol
ról, hogy lássák, mire képes egy-két ezer lelkes,

Hegyen épített város

90. oldal

hithű, Istenét szerető ember! Hisszük, hogy meg
találtuk a sareptai asszony híres olajos korsóját,
melyből — ilyen csodát ki látott? — sohsem
fogyott ki az olaj!
K—y.

HÍREK.

1924. november 28.

A sz e r e te t oltára. Hegyen épített városnak ado
mányoztak : Dr: Futó M.'-né 25, Maier Emil 200, Sándy
Gyula 100, Dr. Thébusz Aladár 100, ProkicS=Ágostné 20,
Várbeli egyháztag 25 ezer koronát. Templomrenoválásra:
Sándy Gyula 100, Thomka Géza 100, D r Thébusz Aladár
100, Várbeli egyháztag 50 ezer koránát juttatott: Mária
Dorottyának: Sándy Gyula 100, Várbeli egyháztag 25 e. K.
Egyháznak: Sándy Gyula|100, Árva-alapra : Sándy Gyula
50, Karácsonyfaalapra: Sándy Gyula 50 ezer koronát adott.
Isten áldása legyen az adományon és adományozón.

BUDA.
V4IO órakor
ifjúsági istentisztelet (Reif-Hütl), 10 órakor gyermekisten
tisztelet a Várban (Bohár) Krisztina-téri iskolában jffJEEQ/l
a Labanc-uton (Dr. Holló), 11 órakor főistentisztefet
(dr. Varsányi), 5 órakor vallásos délután a várbeli iskola
termében. Minden kedd d. u. 5 órakor bibliamagyarázat.
A Hárla D orottya N őegylet december 2-án, kedden
d. u. 6 órakor a lelkészi hivatalban választmányi ülést
tart, melyre a tagokat szeretettel meghívjuk. — Tárgy:
Beszámoló a. kórházi misszióról és előkészítése a kará
csonyi bazárnak.
S zü letés: Kereszteltük Kurusa Tibort. Legyen Istentől
megáldva egész élete.
Házasság. Eskettük Rikker Lőrincet és Vosgy ár Er
zsébetet. Hit, remény, szeretet fűzze össze szivüket.
E tjeg y z és : Fehér Nórát eljegyezte Rennert Richard
Münchenből. Szívből gratulálunk.
Presbiteri b eik tatás volt 23-án a várbeli templom
ban. Az ünnepi Istentiszteletre a lelkész vezetésével
együtt vonult be a 90 főből álló testület az Istenházába.
Az Erős Várunk eléneklése után Irányi Kamill imádkozott,
majd Varsányi lelkész buzdító, munkaprogrammot kifejtő
prédikációja következett. Majd Sándy Gyula, az újonnan
megválasztott felügyelő, Kun Gyula másodfelügyelő,
Dr. Glatz Erich és dr. Uhlmann ügyészek, Dr. Hank
József gondnok, Kun Attila ellenőr, Hüttl Ármin, dr. Holló
Árpád és Kosch Jenő jegyzők egyenként tették le a
Bibliára tett kézzel az oltár előtt az esküt. Ezután a
presbiterek tették le a fogadalmat. Lélekemelő pillanat
volt. Mintha 60 férfiszivből egy hatalmas imádság szállt
volna ég felé A templomot zsúfolásig megtöltő közönség
olyan emléket vitt magával a szép ünnepről, hogy a
Lutheránizmus Isten kegyelméből egy jobb jövő felé
halad, a feltámadás, az ébredés közéig. Az újonnan meg
választott tisztikart Broschko G. Adolf esperes, Schulek
János kelenföldi felügyelő, Reif Pál vallástanár üdvözölték
meleg szavakkal. Este bankett volt.
Az újonnan alakult kelenföldi egyházközség felügye
lőjévé Herrmann Miksa műegy. tanár, nemzgy. képviselőt,
másodfelügyelővé Rock Béla gyárost választotta. Az új
felügyelők, a tisztikar és presbitérium beiktatása 30-án
iesz az 1., Horthy Miklós-út 27. sz. elemi iskola termében.
Az Ifjúsági E gy esü let e hó 29-én, szombaton d. u.
5 órakor a várbeli iskola termében iánccal egybekötött
műsoros estét rendez, melyre az Ifjúsági Egyesület tagjait
és barátait ez úton hivja meg az elnökség:
A Mária D orottya nőegyesület jótékonycétu kará
csonyi bazárja 7-én és 8-án lesz a Budai Társaskör
helyiségeiben. Mindenki ott szerezze be karácsonyi szük
ségleteit. Igen olcsó árak mellett kaphatók játék- és
hasznos cikkek. Teajegyek 5000 K-ás árban már kaphatók
a lelkészi hivatalban. Belépőjegy 2000 K. A teatermekben
cigányzene és művészszámok. A nőegyesület kéri a
családokat, hogy aki teheti, egy-egy tárggyal, pénzzel,
használt ruhával, egy tálca süteménnyel járuljon hozzá
az estély sikeréhez, hogy annál több szegénynek juttat
hassunk a karácsonyi 'örömből. Minden adományt dec.
6-ig a lelkészi hivatalba kérünk bejelenteni. Ev, keres
kedők, iparosok ugyancsak eddig jelenthetik be* hogy
kivánnak-e asztal felállításával részt venni a vásáron.
. F e lszó lítá s : A Mária Dorottya jótékony nőegylet
ez úton szólítja fel mindazokat, akik segélyre igényt
tartanak, ezt e hó 30-ig. írásban jelentsék be a lelkészi
hivatalnál, I. Verbőczy-u. 28. /
Isten tiszteleti sorrend n ov. 3o-án.

PEST.
Jubileum i ünnepet M lhollk Kálm ánnak I A Deáktéri polg. leányiskola közszeretetben álló igazgatója;
Mikolik Kálmán ez évben tölti be tanári működésének
50-ik évét. Egy félszázad 1 Mily hatalmas idő! Hány
ezeren vannak a hálás tanítványok, kik ezen idő alatt
lelki műveltséget, szivnemességet nyertek e buzgó, tanít
ványaitól rajongva szeretett tanártól! Hányszor emelte
lelkünket ég felé gondos orgonajátékával a templomban !
A volt tanítványok azért 1925. január havában jubileumi
ünnepet készülnek rendezni az evang. tanügy ezen érde
mes Nesztorának és kérik mindazokat, kiket Mikolik
Kálmán akár Pesten, akár Budán oktatott — mert büsz
keséggel tölt el az a. tény, hogy a jubiláns a budai ev.
iskolánknál kezdte el pályáját — közöljék címüket Télessy
Dalma tanárnővel IV., Deák-tér 4, vagy lelkészi hivata
lunkkal, I, Verbőczy-u. 28.
Az eg y etem i Luther S zö v etsé g nov. 26-án a Deák
téri isk. termében tánccal egybeköfött kulturestét rendez,
az ev. egyetemi hallgatók segélyezésére. Kezdete ‘/j7-kor.
A fasori tem plom ban nov. 30-án délelőtti ünnepélyes
Istentisztelet keretében harangavatás lesz-

Mindenki adakozzon a karácsonyi^
bazárra tárgyakat, süteményeket,
hogy a szegényeket felruházhassuk.
H a r a n g a v a t á s o k : Rábaszenttamáson, _Scháden
Gusztáv és neje, vagyonának tizedrészét adta oda egy
harangért; Bakonyszentlászlón, Horváth István vett sze
retett templomának harangot. Mintha a múltak, apáink*
erős hitszeretetét látnánk visszatérni, a tiroli hegyvidék
egyszerű pásztorának az idejét, aki a maga nagy sze
génységében is egy tehenet adott el, hogy bibliát sze
rezhessen annak az árából. Bár gyújtana, bár lelkesítené
ez egyszerű emberek példája a nagyvárosok kőpalotáinak
lakóit i s !
Br. R advánszky Kálmán, a sajókazai ev. egyház
felügyelője saját költségén (200 q búza ára), az ottani
elesett hősök emlékére szobrot emeltetett. Br. Radvánszky
Kálmán szerető, meleg szívét ismeri a környék minden
árvája, minden özvegye, minden elhagyottja. Nemes
szívének szép cselekedete előtt meghajtjuk a tisztelet
zászlaját.
A berlini ev. egyh áz már használja a rádió-táviratozást. így az egyházi beszéd eljut midazokhoz, akik
nem jöhetnek az Isten házába.

Igazgyöngyök.
„Mig Olaszországban egy koldus van, míg nincs elég
iskola, addig ne gondoljatok arra, hogy nekem szobrot
emeljetek".
Garibaldi.
„Kebelünkben lakozik egy istenség — önön lelki
ismeretünk az.“
(Menander görög iró) *
„Egy latnyi becsület többet ér egy véka aranynál."
(Angol közmondás)
„A vértanuság és a diadal angyalai testvérek, együt
tesen terjesztik ki szárnyaikat a jövő bölcsője fölött."
(Mazzini, olasz államférfi,)
Bichler 1. könyvnyom dája 111. Lajos-u. P4. T elelőn ls e —a .

