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Örök béke.
„És lakozik a farkas a báránnyal és a
párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú
és az oroszlánkölyök és a kövér barom
együtt lesznek és egy kis gyermek őrzi
azokat."
(Esaiás 11. 6.)

Mint egy lenge, fehér álom, hajnali álom, melyet
álmodni és még egyszer végigálmodni; mint egy
bűbájos tündérmese, mely oly szép, oly lelket igéző,
hogy szinte el sem merjük hinni, olyan káprázatos az
Ésaiás próféta, midőn az emberiség legcsodásabb
.látomásáról, az örök békéről beszél. Sötét, át
hatolhatatlan függöny takarja a jövendőt. A zsugori
Sors csak keveseknek engedélyezett e sürü fátyol
mögé egy*röpke pillantást. Egyszer szétlebbent
ez a titokzatos függöny és egy Istennek szolgáló
komoly férfiú, Ésaiás, valósággal beleszédült abba,
amit látott: a történelem legszentebb ünnepét, az
emberiség legszebb napját: az örök békét. Ájka
elfogódik, szava reszket, midőn a tüneményes
látományt szavakba foglalni akarja: „Béke, örök
béke. Szántóvas lesz a kardból, rozsda emészti
meg a csatavasat. Gyilok nem ont többé vért, állati
karom nem szaggat többé prédát, vérengző fene
vad nem csattogtatja többé tépő fogazatát. Farkas
és bárány, oroszlán és jámbor barom kibékülnek
egymással . . . És mindezt egy Gyermek, szent
'égi Gyermek művelendi, karácsonykor megszüle
tendő csodás Gyermek."
Béke, hányszor imádkozott az emberiség érted?
Hányszor vártak reád, mint az életéért remegő
Noé olajfalevelet hozó galambjára. Hellasz népe
egy csodás aranykorról regélt, midőn még szelíd,
örök béke sátorozott a föld színén. De ah, veszni
tért, gyűlölség, jiarci zaj elűzte azt, de visszatér,
ha majd a véfz magát kidúlta, a drága szent
béke. „Salóm aléka“, „béke neked", igy kívánnak

„jó napot" keleten az emberek egymásnak. De a
béke nem maradt meg az ábrándok világában:
hatalmas fejedelmek reá akarták azt parancsolni
a hadakozó emberiségre. A „treuga Dei“-t, az
„Isten béke" napjait létesítette a középkor, midőn
hüvelyében rozsdásodott a kard, szünetelt a per
lekedés, tiltva volt a viszály. S mert úgy látszott,
'7Fógy~áz' örey Tirröpáregy örök: átok fogta meg,
hogy ne legyen béke földjén soha örökké, a
kegyes szívű Penn Vilmos az új Amerikában
akarta az örök béke fácskáját elültetni. Penn neve
Pennsylvánia tartománynévben fennmaradt, de az
örök béke fácskája még a szabad Amerika földjén
sem tudott ágakat növeszteni. Az emberiség leg
nagyobb gondolkodója: Kant „az örök béke felé"
igyekezett vezetni az emberi nemet. Nobel, a
Skandináv félsziget legemelkedettebb gondolko
dású fia milliárdokra menő vagyonának kamatjait
annak rendelte kiadatni, aki a népeket a béke
szent ajándékával tudja megajándékozni. Templo
mot építettek már az örök békének Hollandia
földjén, Hágában. II. Miklós cár végezte benne
— ha szabad, igy mondanom — az első isten
tiszteletet . . . De rontás fogta meg a földkerek
séget : szivárvány a béke, mely koszoruzza keletet,
mit megfogni balga kézzel, fájdalom, nem lehet.
Az örök béke, azt látjuk ebből, melyről
legendák álmodtak, nagy elmék gondolkodtak,
pacifisták cikkeztek, forradalmárok öklüket rázva
szónokoltak, nem várható a nemzetek közti meg
egyezés tételes útján. Az örök béke nem adható
reá, mint kész ruha, az emberiségre. Kárbaveszett
minden fáradság, mely a jog zsinórjával kezében
akarja az örök békét részelni, összegezni. Az örök
béke egy ethikum és nem egy jogi paktum. Nem
a gondolkodó fejek, hanem az érző szívek fogják
azt megcsinálni. Csődbe jutott minden theoria,
pacifizmus és minden más .. . nem marad más
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hátra, mint Betlehem felé tekinteni, ahonnan egy
Gyermek jő, szeretettel a szivében, békével a
kezében. '
Még állott a harc, midőn a kép készült a
legszebb, mit valaha művész alkotott. Most hall
gatnak a lövegek, de ez a kép nem veszítette el
aktualitását. Egy sisakos, páncélos, félelmetes
lovag látható rajta, hegyes dárda zordon kezében,
mellette egy háromfejü csahos szörny .. . Amott
egy hervadt arcú, csüggedt lelkű édesanya, fáj
dalmában összeroskadva.... De ime, minő látomány: sugárzó fényfelhő és a fényfelhőben egy
csodás Gyermek. Szeretet a- szemében, béke olaj
ága a kezében. Közéig, mind közelebb jő.. És a
zord lovag megtorpan, zavarodottan hátrál a
Gyermek láttára, a dárda kihull erőtelen kezéből,
csahos állatja félve menekszik, amott az édesanya
felegyenesedik, tekintetét a békét hozó csodás Gyer
mekre függesztve összekulcsolja kezét, hisz, remél,
imádkozik. Ez és nem más az örök béke útja.
V.

„Achilles sarkunk“-hoz.4
Egy jó barátom — eszmecserénk folyamán — azt a
kérdést vetette fel, hogy az istentisztelet mely mozzanata
hat rám leglélekemelőbben ? Nem kellett gondolkoznom
felette.' Gyerekkorom óta nagyon sokszor figyeltem meg
a lélekemelő hangulatokat. Templomban, ünnepélyeken,
szórakozások közben. De a legharmónikusabbat, a leg
mélységesebbet, a legimpozánsabbat, légfrissítőbbet akkor
éreztem, amikor a templomban a bátortalan, sokszor kikicsengö egyéni éneklés és több versszak után, egy
pillanatban énekében az egész gyülekezet mintha egyetlen
egy érzést harsogó hatalmas harmóniává alakult volna
á t Úgy éreztem ilyenkor, hogy e pillanatokban itt nincsenek
egyedek, hanem a sok férfi, nő, gyermek eszmei lénnyé
változott az Istent dicsőítő egy és ugyanazon felfogásában.
És ez az élményem idővel csak erősítette bennem
azt a meggyőződést, hogy az éneknek a gyülekezetben
igen nagy összeforrasztó ereje van.
A „Hegyen épített város* „Achilles sarkunk* cimü
szép sorai bátorítanak a fentebbiek kapcsán néhány
szerény gondolat közlésére. Azt Írja a cikkíró, hogy
templomi éneklésünk „több mint gyatra*. Teljesen alá
írom. De a hozzáfűzött okadatolással nem értek teljesen
egyet. Azzal okolja meg t. i. e gyatraságot, hogy: „a
hívők nagy része, nem ismeri egyházi énekeinket*. Lehet,
hogy nem ismeri. Én nagyon jól ismerem és templomunkban
mégsem tudok énekelni. Miért ? Azért, mert a Felvidékről
szakadtam Budára; közben éltem sok városban, községben,
de ahányfelé jártam és tértem be az ev. templomba,
annyiféleképen énekelték egyházi énekeinket. Így tehát
először meg kellett tanulnom az új változatot, hogy
énekelhessem. De ismét új nehézség. Könnyen tanulom a
dallamot, hisz nyolc évig egyházi karénekes voltam. Mégis
az okozott nehézséget, hogy nem volt időm megtanulni
az új dallamot Budán és sok más helyen az a szokás,
hogy legfeljebb három versszakot énekelnek egy egyházi
énekből és persze azt is legtöbbször időközökben két
részre osztva. Ehhez járul, hogy nagyon sokat változtatják
áz egyházi énekeket, úgy, hogy egy egyházi évben alig
kerül sor ugyanannak az éneklésére.
Szerintem egyházi énekeink gyöngyszemeit, dallamait
ki kellene válogatni és ezeket sokszor, nagyon sokszor
énekeltetni a templomban. A hivő e „gyöngyszemeket*
megszokná, megszeretné és igy szívesen és jól énekelné.
De hogy elérjük áz istentisztelet leglélekemelőbb han
* Örömmel közöljük ezt a meleg szívvel megirt értékes hozzászólást, bár nem értünk vele mindenben egyet.
(Saerk)
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gulatát, énekeltessünk végig legalább egy egyházi éneket.
Ez az ének pedig ismert, szép és könnyen énekelhető
legyen. Nagyon igaza van a cikkírónak, hogy a vallásoktatási órák nagy részét egyházi énekek tanításával
kellene eltölteni. Többször voltam vallástani vizsgák
elnöke. Nagyon föltűnt a- vizsgákon a sok elmélet, filo
zofálás, amit. a gyermek nem érthet, de nem is érezhet
át, filozofikusan nem appercipiál. Ez értéktelen elmélet
helyett a sok jó mellett tanuljon nagyon jót, ami leikéhez,
szivéhez nagyon közel áll: énekeljen egyházi éneket.
Ismerek egy köztiszteletben álló, idős protestáns hittanárt:
Sokan azt hittek, hogy nála a gyermekek semmit sem
tanulnak. Meggyőződtem és vallhatom, hogy a hittanárok
mintaképe lehetne. A gyermekek végtelenül szeretik,
tisztelik. Tanulnak pedig énekelni és hinni erősen. Nincs
nála elmélet, de mélységes hit, finom hangulat és e kettő
eredője: a lélek nyugalma. Mintha arca'vonásai is azt a
szép evangélikus éneket kottáznák: „Légy csendes szívvel,
légy békével*.
De legfőkép a szülői ház-az, ahol a gyermek meg
kedvelheti, megismerheti és énekelheti az egyházi énekeket.
Szinte hihetetlen előttem, hogy valamelyik evangélikus hivő
testvérem nem ismerné az egyházi énekeket. Hiszen nem
múlhat el nap evangélikus házban és kivált gyermekes
családban, hogy egyházi éneket ne énekelnének. Az evan
gélikus anya kedves kötelessége, hogy gyermekével az egyházi
énekeket elsajátíttassa. Gyermekének vallásos nevelése
mellett meg van az az öröme, hogy együtt énekel gyer
mekével, gyermeke énekkészségét is neveli és finom esz
közökkel fegyelmezi agyát és lelkét. Szülői házamban és
rokonságunkban mindep. este énekeltünk egyházi éneket.
Ennek a nevelésnek köszönhetjük, hogy bizony van nálunk
Biblia és énekeskönyv s szeretettel vesszük elő, hiszen édes
anyánk lepett meg vele név- vagy születésnap alkalmával.
Itt fekszik előttem a legújabb énekeskönyvem, első lapján
e pár sor: „Az én kedves fiamnak megemlékezésül. Anyád“.
A protestáns istentisztelet lényegben éppen abban
tér el a római katolikus istentisztelettől, hogy a hívek
aktívabb részt'vesznek az istentiszteletben a róm. kato
likusok passzív hallgatásával szemben. A róm. katoli
kusoknál majdnem mindent a pap végez a hivő helyett
és ahol a hívőnek is szerepelnie kellene, ott a kar kép
viseli a hívők tömegét, amely válaszolgat a pap ki
jelentéseire.
A protestantizmusnál a karéneknek sohasem volt és
nem lehet, de nem is szabad olyan jelentőségűnek lennie,’
mint a róm. katolikusoknál, mert ősrégi gondolata,
tradíciója tiltja, hogy az értelemre, szívre szóló istentisz
teletet valamely erősebb, az érzésekre ható külsőség,
inger elhomályosítsa. Ellenben nagyon érdemes szerep
jut nálunk a kántornak. A kántor jó hangja, ügyes veze
tése magával kell, hogy ragadja a gyülekezetét. Evan
gélikus templomaink nem oly tágasak, hogy egy hivatásos
kántor hangja ne uralkodhassék még sok hivő hangja
felett is. A kántor mellett régi evangélikus szokás szerint,
legyen a szegény középiskolás fiúkból szervezett énekkar.
Nincsen szebb hang, mint a 10—14 éves fiú friss hangja.
Tudvalévő, hogy a híres, nagy, római pápai énekkar is
ilyen fiúkból toborózódik. De nálunk evangélikusoknál
is igy alakult mindenkor az énekkar a városokban. Fel
kellene eleveníteni a bányavárosokban mindenkor meg
lévő régi szép szokást. Ugyanis a szegényebbsorsú közép
iskolai tanulókból toborozzunk karénekeseket, akik az
istentisztelet után, kezükben az Ujtestamentummal és
egy persellyel bejárják az evangélikus családokat. Ot*
.felolvassák az arra a vasárnapra kijelölt szent igéket.
Fáradságukért nekik is jut némi adomány és a perselybe
is kerül néhány százas a szegény protestáns gyermekek
segély alapja javára. Sohasem volna hiány karénekesekben.
Egyik generáció nevelné a másikat. Diákkoromban mint
egyházi karénekes annyit kerestem, hogy ruhámra, köny
veimre atyámnak nem volt gondja, sőt még zsebpénzem
is maradt. Az egyháznak pedig volt énekkara, anélkül,
hogy ez anyagi terhekkel járt volna. Karénekes paj
tásaimból pedig nagyon sok derék pap, tanár, tanító
került ki és működik ma is érdemesen a megcsonkított
hazában és Nagymagyarország minden tájékán.'
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Rendkívül fontosnak találom az egyházi éneklés ügyét
s ezért talán hosszasabban foglalkoztam vele, mint
amennyit a „Hegyen épített város“ szerény kerete meg
enged. De éppen az ügy fontosságának felértése vezetett
arra, hogy „Achilles sarkunk" ne hangozzék el a pusztában,
hanem igenis napirenden legyen, foglalkoztasson és meg
felelő eredményt érjen el.
Budapest, 1924 dec. 7.
Dr. Schindler Gyula.
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József Ferenc főherceg és neje
Anna főhercegnő
a budai evangélikusok körében.

Ez évben immár másodízben tisztelhettük
körűnkben hódolatteljes érzéseinkkel budai egy
házunk alapítójának, Mária Dorottya főhercega.sszonynak leszármazottját, József Ferenc főherceg
Őfenségét. A nyár folyamán a Margitsziget rózsáit
szórtuk útjára, most pedig fenyőágakból építettünk
-számára diadalkaput, midőn bájos ifjú hitvese tár
saságában ismét közénk jött, hogy Mária Dorottya
főhercegnő nevét viselő nőegyletünk karácsonyi
Irta: GAÁL JÓZSEF.
bazárját megnyissa. Lent az utcán díszruhás lovas
rendőrök és gyalogosok impozáns kordont von
Az 1924. év jubileumi év evangélikus egy
üde gyermekhangok éljent harsogtak; fent a
házunkban. Ez évben ünnepeljük Luther első tak,
bazár
színhelyén, a Budai Társaskör dísztermé
énekes könyvének négyszázéves évfordulóját . . . ben a presbitérium
és a Nőegylet élén dr. Var
Amikor visszaszáll a lelkünk négyszáz évnek táv sányi Mátyás lelkész lendületes, rövid beszéddel
latába s kezünkbe vesszük azt a nagy betűkkel üdvözölte a fenséges vendégeket. Az üdvözlésre
nyomtatott, vastag papírból készült első német József Ferenc főherceg meleg közvetlenséggel,
lutheránus énekeskönyvet s olvasni és énekelni szívből áradó szeretettel válaszolt, arra mutatván
kezdjük, a reformáció mozgalmas, vallásos száza reá, hogy örömmel jött a budai evangélikusok
dának a szellemét érezzük meg a lelkünk rezgé
mert a főhercegi családban él és élni fog
sében. Ma már kopott, muzeális értékű könyv aközé,
budai
gyülekezet alapítójának, Mária Dorottyá
darab, megsárgult levelekkel, kezdetleges ipari nak emléke.
A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd
technikával, de tartalma, énekeinek szelleme: - után egy gimnazista
leányka, - Szarvasy Margit
drága gyöngy, mely tündököl még századok vér
csokrot nyújtott át pár sző kíséretében
zivatarán keresztül is. Luther irta az első énekes gyönyörű
főhercegnő őfenségének, aki örömtől sugárzó
könyvet; az énekek szövegét és legnagyobb Anna
arccal,
mosollyal vette át a szép fehér vi
részben dallamát is.. És Luther nemcsak elméle rágokat.bájos
.
.
.
. .
—
tileg foglalkozott az énekkel. Meghitt boldog
Ezután
a
főhercegi
pár
dr.
Varsányi
Mátyás,
családi körében maga köré gyűjtötte gyermekeit
Gyula felügyelő, dr. Varsányi Mátyásné,
és feleségét és hárfa kísérete mellett mint egy Sándy
Sándy
Gyuláné,
Kún Gyula másodfelügyelő, Szeszkis gyülekezet együtt énekelt a család apraja- lér Hugó rendőrfőkapitány
Krompecher Jenő
nagyja s küldte imádságos énekét az Úr felé, aki tábornok és Scheuer Róberth.,igazgató
kíséretében
bizonyára meg is hallotta hűséges sáfárait. Luther megtekintette a bazárt. Útjuk valóságos
diadal
énekeinek legjellemzőbb sajátsága: a bünbocsánat,
menet
volt.
Minden
szív
megnyílt
előttük.
Minden
Istenbe vetett törhetetlen hit és bizalom hangja.
Az ő énekei az ember vallásos lelkületének az asztalnál virágokat nyújtottak feléjük, süteménye
örök szükségleteit tárgyalják, ezért énekeit az idő ket kínáltak nekik és a fenséges . vendégek el
vasfoga sem tudta megemészteni s ma is az ö fogadták ezt is, azt is. Egy pöttön cserkész, mi
énekei zendülnek meg a legkülönbözőbb nyelve ként hajdan Mátyás király előtt a .nagyerejű
ken a világ összes evangélikusainak templomában Kinizsy a malomkövet, úgy tartotta Őfenségéék
a hatalmas szendvics-tálat, hogy vegyenek
minden nagyobb ünnepen. Luther élő példájával előtt
egyszer,
kétszer, mindaddig, mig üres nem lesz a
az evangélikus egyházat éneklő és imádkozó
tál.
Vidám
derültség kiszélesítette az arcokat.
egyházzá tette, épp úgy, mint prédikáló egyházzá. A „Hegyen épített
város" gyűjtőperselyeiből épí
Sajnos, mintha egyre fogyna az éneklő és imád
tett
gúla
szemlátomást
megragadta előkelő ven
kozó ; de mintha folyton nőne a közönyös, a
dégeink
lelkét.
száraz, pogányos bölcselkedő, tudákos, hitetlen
Mindenkit boldoggá tettek: nyájas szóval
kedő, névleges evangélikusok száma! Luther
ezt,
elismerő
amazt, vásárlásaikkal a
szelleme ma is' énekre és imádságra buzdít. Nem harmadikat, a dicsérettel
negyediket...
Az autó berregni
érzel-e valami lelkiismereti furdalást e követelés
kezdett,
aztán
sebes
vágtatással
elszáguldott. El
hallatára, mikor a lutheri énekeskönyv négyszáz
mentek.
De
mi
nyitott
szemmel
tovább
álmodoz
éves jubileumát ünnepeljük?
tunk. Úgy tetszett néha, mintha a bájos, ifjú fő
hercegnőben Mária Dorottya jött volna vissza
Egyházközségünk gyűjtőperselyei elké
közénk elragadó ked\ ességével, nemes, nagy lei
szültek. Hegyen épített templomunk képe
kével . . . Szerethetik a főhercegi családot mások
is, vonzódhatik hozzájuk minden igaz magyar
látható rajtuk. Minden hittestvért biza
lélek, de hűségesebb szeretettel senki sem szereti
lommal kérünk, vegye át a neki szánt
a Mária Dorottya nemes családját, mint a budai
----- perselyt a lelkészi hivatalban.-----evangélikusok.
K.

Az énekeskönyv
négyszázéves jubileumán.

Hegyen épített város

98. oldal

1924. december 14.

Kaunz Jánosné, Bárdos Lajosné. Rádely Jenőné, Slajhó
Mihályné, Ludmann Paula és Szabó Sámuelnénak.- Irányi'
Kamill és Gaál József vallástanárok és Dr. Mohr Győző •
pre’sbiter lelkes buzgósága folytán a Szilágyi Erzsébet
leánygimnázium, a polgári leányiskolák, vafárnintT"feátJ*
BUDA.
iskola külön" asztalt állítottak fel. Fogadják mindnyájan
egyesületünk hálás köszönetét.
Istentiszteleti sorrend 14-én. 9y4—10 ifjúsági
istentisztelet (Reif—Hűti), 10—11 gyermekistentisztelet
A Szeretet oltára. A Mária Dorottya karácsonyi
a Várban (Bohár), 9 órakor a Lipótmezőn, 10 órakor az vására céljára adakoztak: Maier Emilné 200, Lénk F. 10,
uj János,JkQrhájban áhitat (Varsányi), Krisztina-téri isko Guóth Emilné 200, Lányi Lajos 150, Kell Hugó 200,
lában (Uá#v0rés a Labanc-uton (Holló). 11—12 főisten Karaszek H. 15, Mikus Juci 25, Dr. Manninger R. 60, Stark
tisztelet (Varsányi). D. u. 5—6 vallásos délután.
N.-né 10, Bánki Donátné 25, Wehrmann G. 10, Kender
András 10, Ganz vili. R. T. 300, Stempel Eta 100, Hajnal
Biblia magyarázat minden kedden 5—6-ig.
Presbiteri ü lést tartottunk 4-én. Két főtárgya volt: Lajos 200, Stromszky ‘Sándor 100, Szabady Gizi 100,
a körzetgondnokságok megszervezése és a bizottságok Patachich F. 25, Vöcköndy Elekné 100, Gröninger Gyuláné
10, Bohunka Alajosné 20, Martini R. 5, Cornides A. 30,
megalakítása. Buda területet 86 körzetre osztották. Minden
körzet élén egy-egy presbiter fog állani, aki havonkint Kamik Gyula 10, W. K. 100, Pénzintézeti kp. 500, Rainer
meglátogatja a maga területét s tapasztalatairól beszámol. A.-né 100, Hermann G.-né 30, Pottornyay M.-né 50,
A presbitérium eme munkájába a Luther Szövetség is Dr. Grünn Jánosné 85, Hornyánszky V. 100, Stiegler
belekapcsolódik. A pénzügyi bizottság tagjaivá válasz Jenő 25, Szebenyi Antalné 30, Dr. Pesthy Pálné 300,
tattak: Gamauf Géza, Dr. Burchard-Bélaváry Andor, Schmidt Károly 20, Békeffy Juci 100. Steinhausz Gy.-né
Krompecher Szilárd, Dr. Krivos Árpád, Thomka Géza, 50, Lasemovitz Brúnó 20, Nagy Jenőné 40, Pogány Kornél
100, Mansfeld Pálné 250, Müller Miksáné 35 ezer ko
Hayde Gyula és Szmik Lajos. A tanügyi bizottság^, tagjai
lettek: Dr. Mohr Viktor, Reif Pál, Hüttl Ármin,l&őlyom ronát! — Hegyen épített városra: Gundelfingen 1. 20,
Jánőá; Dr. Zimányi Dániel, Haffner Károly, Guóth'' EmTT Bánki Dónátné 50, Kovátsay István 15, Pogány Kornél 50,
és Dr^Déchy Aladár. A jogügyi bizottság tagjai: Dr. Glatz Schulek G.-né 15, Hermann G.-né 40, Milihovszky István
Erich, Dr. Uhlmann Lajos, Dr. Sztehló Aladár, Dr. Scholtz 15, Gröninger Gyuláné 20, Hofrichter 1: 10, Nyulászy i:
Oszkár, Traeger Zsigmond, Dr. Thébusz Aladátfr Tfáftffi.. 20, Beleznay János 40, Szűts Ernőné 50, Stiegler Jenő 25,
Camilt és Dr. Horváth Cornél. A presbiteri gyül&'en'ltr- Gyulay János 50, Kerner Béla 15, Rőder P. 25, Fabinyi
mb'ncflSak, hogy a presbiteri ülések ezután következetesen a Rezső 100, Guóth Emil 100, Dr. Ujlaky Ödönné 50,
hónapnak mindig ugyanazon napján fognak tartatni, Dr. Bartos Pál 30, Nagy Elemérné 35, Bartos Antalné 50,
hogy e gyűléseken minden egyháztanácsos résztvehessen. Rápa György 30, — Templomrenoválásra: Hermann Gusz
Kimondotta továbbá, hogy a presbiteri ülésekre szóló meg távné 30, Szűts Ernőné 500, Dr: Thébus Béla és Aladár
hívót ezentúl nem fognak küldeni, hanem a budai egyház 200, Maier Emil 100, Szabady Gizella 100, Vöcköndy
hivatalos lapjában, a „Hegyen épített város"-bán fognak Elekné 50 ezer koronát. — Luther Szövetségnek: Bartos
Antalné 50 ezer koronát___Egyháznak: Maier Emil 100,
közzététetni.
Pogány Kornél 100 ezer K-t. Isten áldása legyen az.
Karácsonyi bazár. A Mária Dorottya Nőegylet adakozókon és nemes adományaikon.
karácsonyi bazára teljes erkölcsi és anyagi sikerrel ért
Cserkészünnepély lesz 14-én d. u. 5 órai kezdettel
vég ;t. A Budai Társaskör modern szép helyiségei szűknek
''izübyűltak annak a nagy sokaságnak a befogadására, a Katholikus Körben (Pálffy-tér 4.) Közreműködnek
a bazár iránt érdeklődött. Midőn jóleső érzéssel Ságody Otmár zeneirő, Frits Miklós és Dicsöffy József,
pithatjuk meg a sikert, egyben kedves kötelességet valamint a csapat tagjai. Jegyek ára 30, 20 és 10 ezer
ijesítünk, midőn mindazoknak, akik munkánkban koronás árban a várbeli lelkész! hivatalban és a csapat
ámogatták, hálás köszönetét mondunk! Az első köszönet tagjainál kaphatók. Diákjegy 5000 K és cserkészruhákban
a Budai Társaskört illeti meg a helyiségeknek ingyenes megjelenőknek 2000 K. Buffet saját kezelésben.
Minden pénteken d. u. 5 órakor ádventi istentisz
átengedéséért. Hálás köszönetünket nyilvánítjuk Grecsák
R. vendéglősnek, aki a bazár céljaira több üveg kitűnő teletet tartunk templomunkban.
fajbort ajánlott fel, azonkívül azt is megengedte, hogy
Kérelem. A Mária Dorottya egylet ezen a héten
fáradhatatlan asszonyaink ingyen használhatták tűzhelyét. fejezi be karácsonyi gyűjtési akcióját. Kérjük mindazokat,
Kosch Jenő egyházi jegyzőnk a bazár plakátjait készítette akik szegényeinknek, betegeinknek akár pénzbeli, akár
el a nála megszokott művészi Ízléssel. Herrmann Béla élelmi segélyt, vagy használt ruhát szántak, hogy kegyes
presbiterünk áldozatkészségéből a bazár első napján adományukat a lelkészi hivatalhoz mielőbb eljuttatni
estig pompás cigányzenében lehetett részünk. Rápa György szíveskedjenek.
csemege- és füszerkereskedő atyánkfia a bazár második
A»nárla Dorottya fehérnemű és kézimunka fog
napján egész bevételét, több mint fél millió koronát a
Nőegyletnek ajánlotta fel. Hajduska Rezső vezérigazgató lalkoztató akciója Isten segítségével megindult. Az első
20 üveg bort ajándékozott a vásárnak. Schmeisz Ágoston darabot (Hank Olivérné úrasszony munkáját) egy hímzett
és Guóth Emil a pénztárnoki szolgálatot látták el kitartó gyermekruhácskát Anna királyi főhercegasszony vásárolta
buzgósággal. A bazpr tiszta jövedelmét ez idő szerint meg a nőegyesület karácsonyi vásárán. Felhívjuk ezen
még nem tudjuk megállapítani. Hozzávetőleges becslés akcióra mindazon ev. úrnők figyelmét, akik fehérhimzést,
szerint a tiszta jövedelem el fogja érni a 20 millió koronát. varrást és más kézimunkát vállalnak. Egyben kérjük
A jótékonycélú nyereménytárgy sorsolást, mivel a kibocsátott módosabb, tehetősebb hittestvéreinket, lapunk olvasóit,
sorsjegyek egyharmada el nem kelt, később megállapítandó Hogy fehérnemű, kézimunka és gyermekruha rendeléseiket
időre elhalasztottuk. Kérjük a megvett sorsjegyeket gondosan ezentúl a Mária Dorottya foglalkoztató műhelyében adják
megőrizni, mert a sorsjátékot okvetlenül meg fogjuk tartani. le, mert kézimunka műhelyünk gondos munkát végez és
Végül hálás köszönetét mondunk fáradhatatlan ev. e mellett olcsóbb, mint bárki más. De a főcélunk az,
asszonyainknak, kiknek buzgósága és áldozatkészsége a hogy ev: uricsaládokat ilyformán kenyérkeresethez juttas
legnagyobb dicséretre méltó. Miért is e helyen is elisme sunk. Bővebb információkkal szívesen szolgál a lelkészi
résünket fejezzük ki Kun Gyuláné, Sándy Gyuláné, Nicora hivatal:
Jánosné, Dévény Károlyné, Bartos Antalné, Miklós Gyuláné,
Budai Ev. Konfirmáltak Kőre december 20-án
Schmeisz Ágostné, Vittek-Barényi Zoltánná, Dr. Glatz este 6 órai kezdettel a Budai Polgári Klub helyiségeiben
Erikné, Radanovits Dánielné, Várady Istvánná, Marik (II., Margit-körut és Kapás-utca sarok) műsoros estélyt
Ernőné, Hank Olivérné, Medveczky Ákosné, Schuhmacher rendez. Jegyek 15.000 K-ás árban már kaphatók a lel
Vilmosné, Juhász Jenőné, Herrmann Béláné, Kollár készi hivatalban. Buffet. Felülfizetések köszönettel fogad
Lajosné, Unger Emilne, Hermann Gusztávné, Gaál Elemérné, tatnak. Részletes műsor következő számunkban.
Bán Dezsőné, Kriska Mihályné, Neugebauer Hermin,
Biehn Jánosné, Dr. Gömböc Endréné, Maiér Emilné,
Bichler I. könyvnyom dája III. Lajos-u.Bi. Telelőn 180—94..
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