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Szabaditásodra várok, Uram!

jönni szabadítással. Egy nagy világomlásról, *u&er>.
nek alkonyáéról regéltek tábortűz mellett a szilá i:
I. Mózes 49. 18.
germán törzsek, de egyben arról is, hogy ébbfljj
Vágy,- sóvárgás, virrasztó várakozás az ádvent: a világégésből egy új Föld fog kiemelkedni^
Á l ét örök szent Ura e karácsonyt megelőző hetek- melyen örökös lesz a tavasz, melynek gonosz
lüek azt adta, hogy várjanak, miként a bilincs a istenek nem árthatnak többé, melyre visszatér az
Í^ b á 4 sa g ra , ^a,. beteg-nyoszolya az egészségre, emberek jó szelleme, Balder. és ,együttlakoznak
^ u r u n i d n u t.jj> z d K d ja d o u k ű k c s u r e g g e l r e , v e ir n ^
az •fstttrek az emberekkel: - E>e^egmcghatóbtr'-áf
S:nápokat,' lefekvéseket és felkeléseket számlálni.' későbbi időktől. „szent“-nek .nevezett Vergilius!
; ez dióst a gyermek élete. Várni boldogan talál jövendölése Eclogáinak negyedik költeményében:/
gatva, várni türelmetlenül, leveleket írni á „Jézus „Visszatér már — úgymond — a Szűz (Astraea,/
kához", erről és egyéb semmiről sem tudna, ha az igazság istennője), visszatér Saturnus uralma;
í megírnák, az ádvent krónikája.
immár új nemzedék száll alá az égből* Gyermek
;
Ámde ami az emberi létben csak futó pillanat, születése jelzi az aranykor beálltát. S mintha rnárí
annak hosszú évszázad felel meg a világórán: itt vőlna, úgy szól e csodás gyermekhez „De
évezredek ádvegti várakozása előzte,meg a betle neked, óh fiú, első ajándék gyanánt kúszó b o r o s
hemi sejtelmes éjszakát. Kezdve az Egyiptomban tyánt nárdusszal együtt és indiai vizirózsát mp^>
haldokló Jákobon, ki halálos ágyán prófétává lesz solygó acanthusszal vegyesen nagy bőségben fog
és az Úr „szabadítására vár“, a Megváltó után teremni a föld minden művelés nélkül. A kecskéje
kiált, Zakariásig, az utolsó prófétáig, csupa Messiás- maguktól térnek haza tejtől duzzadó tőggyel s af
várás az Ótestamentom. De tévedne, aki ezt a nyájak nem félnek a nagy oroszlánoktól. Még
Szabádítő-váró epedést csak a Biblia népére bölcsőd is kedves virágokat fog neked, hajtank
akarná korlátozni. Szinte ugyanabban az intenzi Eltűnik a föld színéről a mérges kígyó és a
tásban fellelhető e sóvárgás az antik idő többi csalóka mérges fű; mindenütt megterem az assyriat
népeinél is. Perzsia népe egy világmegújulást balzsam ... lassankint puha kalásztól kezd szőkülnf^
várt, Árimánnak a gonoszság istenének megsemmi a mező, a vad tövisbokrokon piros szőlőfürt fügj£
sülését,, mikor elvétetik majd a baj és "Istenhez és a kemény tölgyek harmatos mézet izzadnak. .4
s törvényéhez tér vissza mindenestül az emberiség. Ezután, mikor már férfiúvá érlelt, téged haladói
A csodás India avval vigasztalódott, hogy nincs korod,, otthagyja a tengert a hajós és a hajó nem
messze Visnu istenségnek újabb , testbe; öltözése, cseréli ki többé az árukat ; minden föld megterem
.kinek kaszája előtt majd rendre hull mind a mindent. Nem szenved többé a föld a kapától,
gonosz és visszatér a boldog aranykor. A kőfallal sem a szőlőtő a sarlótól, a zizm o s szántó vető;; is
körülkerített „mennyei birodalom" nyugat felől leveszi az igát az. ökör nyakáról. Nem fog többé
egy , szentet várt, ki a tehetetlen bálványokat le a gyapjú hazug színekben tarkáim', hanern/niága:
fogja dönteni és á tökéletesség útját meg fogja a kos visel a réfen_ gyönyörű biborpirös vagy
; egyengetni. ^ kősziklához láncolt' Prométheusszal sáfrányszinű g y a p jú ig t,,j|jrén k'ófszakö&aí: fussa
'Aischvfog’W ról monda t• jövendőt, hogy >Kronósz; tok át! így szóltak; orsóikhoz á Párkák^rákjle
*Jrtén fia^Chirorz ,az. igazságos, a bölcá el fog ; égyetértőentfön ják -áívégzef^
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Rajta hát, kezdd meg fényes pályafutásodat, iste
nek kedves ivadéka, Jupiternek íjagy gyarapodása!
Nézd,*hogy rezdíil meg a világ boltozata, a föld,
a ten^g'r s a magas ég, nézd, hogy örvend a
mindénség az eljövendő időnek!* Mily hatalmas
szavak ezek! Mintha csak Ésaiást hallanék be-*
szélni. Ádventi sóvárgással volt tele az egész világ!
S a gőgös Augusztus, talán ugyanakkor, midőn
megparancsolta, hogy „az egész világ beirattatnék",
érmet veretett ezen felírással: „salus generis
humani*, vagyis: „az emberi nem üdve*. Ezt maga*magára értette nagyzási hóbortjában. Ilyen önistenítés nem volt szokatlan a római Caesaroknál.
Igen, üdv adatott az emberi nemnek, de ott, hol
a világ hatalmasai nem is gondolták volna,
Betlehemben. /
A szavak megváltoztak, a lényeg megmaradt.
Váltság után kiált ma is a föld. „Szőlő és lágy
kenyér* után sóvárog. „Vig esztendőért" imád
kozik egy nemzet. Mit adnánk érte, ha e világon
kevesebb gyűlölet vicsorítaná a fogát és több
szeretet simogatná orcánkat? Mikor lesz, hogy
„e földön „igazság és békesség csókolgatják
egymást?* Kitől várhatjuk a szeretet világural
mát? A Népek Szövetségétől? Soha. Egyedül
Krisztustól. Ha a betlehemi Jézus új szivet ad a
nemzeteknek, ha a tiszta erkölcs gyolcsruhájába
öltöztetheti a népeket, akkor és csak akkor fog
eljönni az ünnep, „mely után imádság eped százezerek ajakán*.
,T

Találkozás.
— Tárca. —
A Dunaparti zöldséges piacon találkoztak. Az egyik
asszony egy huszárőrnagy felesége volt, a másik főgymnáziumi igazgatóé. Hirtelen látták meg egymást. Egy
pillanat volt az egész, de abban a pillanatban benne élt
10 esztendő minden tragédiája, lezuhanása, koldussá
tevése, rongyok szégyenlése. Mindakettőnek az volt az
első gondolata, hogy nem vesz tudomást a másikról. De
valahogy nem volt erejük hozzá. Némán, meglepetten,
egy kicsit húzódva fogtak kezet és lopva, sandán vizs
gálni kezdték egymást. Ez a csendes szemlélődés valami
szomorú önbizalmat keltett bennük, halkan beszélgetni
kezdtek, törötten, szakadozottan, s apró léptekkel meg
indultak a Duna partján a zsibongó Ferenc József-hid
felé. A tisztnének a karján ócska, kopottas bőrszatyorból
egy ványadt tököcske kandikált ki hervadt kapor levelek
közül. A másiknál egy lyukasodó papírzacskóban ebédre
való zöldségfélék szorongtak. Halkan, félve folyt közöttük
a szó, érzett, hogy a szavak vigyáztak egymásra, nehogy
fecsegők legyenek.
— Hát mióta vagy Pesten? . . .
— Nyolc éve. . . Az uram meghalt, engem kiutasították
s azóta itt egyedül vagyok. És te ? . . .
— Mi is régen. . . A férjem beteggé lett az orosz
fogságban. Aztán valahogyan mégis hazavergődött és itt
nyugdíjazták. A gyerekekkel vagyunk eg y ü tt...
A hid aljához értek. A tisztné az egyik villamos felé
intett a szemével:
— Felszállsz?
A másik zavarodottan nézett rá.
— Nem . . . Nem lakom messze . . . Igazán nem
érdem es. . .
"
jVVajd erősebben, határozottabban kivágta:
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— Jól esik a gyaloglás, a s é ta ...
A búcsúzásnál ismét a lelkűkbe markolt valami
idegenség. Erezték mindaketten, hogy kellene valamit
mondani, jólesőt, meleget. . . De sehogyse jutott semmi
az eszükbe.
Az,igazgatónő végre mégis nekibátorodott. ■*
— Látogass meg. . . Itt lakom nem m essze. . . a
Fillér-utcában.
Maga is megrémült, amint kimondta, pedig csak úgy •
a forma kedvéért mondta.
A másik asszony rábólintott. Egy pillanat alatt meg
egyeztek, hogy másnap vasárnap van, — találkoznak.
Mikor elváltak, egy röpke pillanatra egymásután
néztek. Valami fájó, szomorú érzés szakadt fel a lelkűkben,
amiről azt hitték, hogy már megszűnt, elmúlt, uiint a
halottat sirató első tébolyos gyász. A múlt kisértett elő,
az a napfényes ragyogó idő, az a tiszta’ székelyváros,
ahol nem kellett goromba lakásbérlőkkel civódni, kilo
méteres utakat megtenni, hogy valamit olcsóbban kapjanak,
ahol valakik voltak...
Az özvegy megállt a legközelebbi községi bódénál.
Gyorsan, szinte hadarva egy kiló almát kért. Idegesen,
izgdtottan számolgatta az ezer koronákat s csak mikor
már ismét útban volt, csillapitgatta le lázongó lelki
ismeretét:
— Legalább egy kis pitével meg kell kínálnom...
Másnap még öt óra sem volt, mikor a vendég meg
érkezett. A cipőjét felette az út pora, arcát vörösre marta
a hőség, válla vizesen tapadt a discréten alástoppolt
selyemblúzhoz.
— Kicsit messze lakói. . . alig találtalak m eg.'..
A másik sóhajtott. Az otthoni kúriára gondolt, amely
olyan ismert és közel volt mindenkinek.
Az egykori tisztné körülnézett. Alattomosan, mintha
csak a fejét forgatná. A régi fényből csak egy parányi
szobácska maradt meg, az uzsonnát vásári edényből
ették, az evőeszköz is csak „konyhai" volt. Az özvegy*
észrevette, avagy csak megérezte a vizsgálódást.
— Eladtam mindent, amikor eljöttem. Minek az
nekem ?. . . ,
Magában meg csendesen hozzátette: A damasztot
meg az ezüstöt felváltottam szénre, kenyérre, házbérré...
Pár pillanatnyi csönd után újra megindult a szó.
— Azért kedves itt minden. .. Az ablakok kertre
nyílnak. . . és legalább egyedül lakói a lakásodban.
A másik csendesen bólintott...
— Mi abban a rosszlevegőjü Ferencvárosban lakunk
egy harmademeleti udvari lakásban... Van egy szobánk
és közös konyhánk . .. A szoba sötét, a világítás petróleum,
— de legalább fedél alatt vagyunk.
Hirtelen nagy melegség öntötte el a szivüket. Az a
nagy válaszfal, amit az idő, az új viszonyok teremtettek,
mintha egy pillanatra leomolt volna.
— Hát a gyerekek ?
"
^
Az őrnagyné kebléből felszakadt a sóhaj. Most már
nyíltan, szabadon.
— Ákos. jogot végzett s most B. listára k erült...
Emma zongora és francia órákat ad . ..
Egy könny futott le az arcán. Mindaketten arra gon
doltak, hogyannak a kényesen nevelt, szépséges, ünnepelt
leánynak francia órákat kell adni.
— Csúnya az é le t. . .
— Csúnya és reménytelen. ..
A keltből egy ideges kiáltás hangzott be a nyitott
ablakon:
— Fráulein ! . ..
A következő pillanatban egy angolruháju, szenvtelen
arcú, alázatos leány lépett elő egy hat évesnek látszó
fiúcskával.
Az özvegy kifelé intett a szemével és csendesen, 7
úgy inkább magának megszólalt:
— A háziasszony . .. háborús gazdagok. . .
A tisztné nagyot harapott a pitéből, aztán kesernyés,
hangon hozzáfűzte :
. — Az új Magyarország...
V. Lévay Anna.
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az előbbinek arányszáma 13-2%-kal, a mi arány
számunk pedig 05% -kal csökkent.
A zsidóság Szaporodásának, a magyarázata
Az ablakon évezredekbe nézek . . .
a bevándorlásban és a faj szaporaságában keres
Kusza menekvés zilált tömegekben végig,
hető, mig a reformátusok arányszámuk emelke
Dermesztő sikoltást az indulóink ütemét.
dését feltétlenül erős, meggyőződéshez ragaszkodó
Koldus és koronás most — összhangban kever!
öntudatuknak köszönhetik, aminek a hiánya viszont
Rohanás vakon, roskadón, elhullókon,
Nőn, csecsemőn és aggastyánon át,
megadja a feleletet arra a megdöbbentő kérdésre,
Gázolva vérben, még vonagló testeken...
hogy miért nem képes az evangélikus egyház
Mind hátraszegi rémülettől torz fejét
lélekszámi gyarapodásban még csak lépést sem
És verve igézettől les leikök tágult szemökből.
tartani a zsidósággal és a reformátusokkal.
.... Mögöttük hallik érces kaszának fenése :
A számoknak eme elszomorító vádiratára
Vág emberrendet az örök marcona.
csak
gyenge flastrom az a másik kimutatás, ami
Biztos lépésben, megterpesztett lábbal,
szinte érthetetlenné teszi az előbbi képet. Ez a
Feszülő karral lendül a kasza
És sújt s kacagva rikolt halálnótát:
kimutatás az analfabétáknak a vallásfelekezetek
,Hej gömbön túlról szembe kerülünk,
szerint való megoszlására vonatkozik. E kimutatás
' Leváglak szálig, marokszedőm a semmiségbe hány,
szerint Budapest lakosságából 1920-ban Írni és
Mind szélnek szór, nem fltenekül meg egy!“
olvasni nem tudott a róm. kath.-ok 12"4°/n-a, a
És új iram, sikoltás és kacaj és j a j ...
görög kath.-ok 19"5%-a, a görög keletiek 13‘8%-a,
Lelkeknek borulása, testeknek kínpusztulása
az ág. h. evangélikusok 8'9°!0-a, a reformátusok
Mennykőhullás, égzengés, föld sarki^ megzökken ...
11*1 u/o-a» az unitáriusok 12* 1%-a, a zsidók 8-3“/o*a
... Mosolygó kis baba szá ll m ost az égből földre és az egyéb felekezetűek 9-6 0/0*a- Ez a kimutatás
Piciny kacsával int — s h ódol az örök marcona ! is a zsidóságra nézve a legkedvezőbb, mert azt
M oór Győző.
mondja, hogy az általános műveltség dolgában
ők a legelsők. Utánuk azután mindjárt az evan
gélikusok következnek, akik mindössze 0'6%-kal
maradnak el a zsidók mögött. A számoknak ez
a bizonyítványa mindenesetre vigasztaló és csattanó
Előttünk van Budapest székesfőváros 1923. válasz a katholikusok legújabban hangoztatott
évi Statisztikai Zsebkönyve, amely 1869-től 1920-ig, ama nagyhangú állítására, hogy a katholikus
tehát 50 esztendőre visszamenőleg számszerű ada világnézet diadala maga után vonná az általános
tokkal mutatja be a főváros fejlődését. Ennek a műveltség fellendülését. Nekünk nincs is több
“kis könyvnek a böngészése közben valóságos szavunk a számok beszédjéhez! Csak azt szeretmegdöbbentő adatokra bukkanunk, amelyek való nők, ha az utóbbi számok felébresztenék az alvó
sággal egy fél század mulasztásairól, tétlenségből és tétlenül veszteglő evangélikus öntudatot és
és hitközönyéről beszélő vádiratok a mi evangé nemcsak megállítanák, de növekedésében is elő
likus egyházunk ellen. Hogy valóban ezek, annak segítenék a szaporulati arányszámot.
—Hl.
bizonyítására beszéljenek a számok maguk. Buda
pest székesfőváros népessége 1869-ben felekezetek
szerint a következő megoszlást mutatta: róm. kath.
195.024; ág. h. ev. 14.316', ref. 13.008; zsidó
44.890. — Ötven évvel később, tehát 1920-ban
BUDA.
a vallásfelekezetek megoszlása a következő képet
Istentiszteleti sorrend. Dec. 21-én: 7,9—7«10-ig
mutatja j róm. kath. 548.727; ág. h. ev. 44.894;
ref. 101.124; zsidó 215.512. Ha már most tudjuk, német istentisztelet (Dr. Varsányi), 10—11-ig gyermek
istentisztelet a templomban (dr. Varsányi), a Krisztinahogy Budapest össznépessége 1869-ben 280.349 téren (Irányi), a Labanc-úton (dr. Holló) 11—12-ig fő
és 1920-ban pedig 928.996 lélek volt, akkor az istentisztelet (Gaál). D. u. 4 órakor a fővárosi elérni
a megdöbbentő kép bontakozik ki előttünk, hogy iskolákba -járó gyermekeink karácsonyi ünnepélye. Dec.
mig 50 esztendő alatt a róm. kath. egyház 353.703 25-én: 9—10-ig német" istentisztelet úrvacsoraosztással
*(dr. Varsányi), 11—12-ig magyar istentisztelet úrvacsora
lélekkel, a református egyház 88.116 lélekkel, osztással (dr. Varsányi), d. u. 5 —6-ig háztartási alkal
a zsidóság pedig 170.622 lélekkel szaporodott, mazottak karácsonyfa ünnepélye. Dec. 26-án : 9 órakor
addig az evangélikus egyház szaporulata mind áhitat a Lipótmezei kápolnában, 10 órakor Új János kór
össze 30.578 lélek. Százalékokban kifejezve 1869- házban (dr. Varsányi), 11 —12-ig főistentisztelet tem
plomunkban úrvacsoraosztással (Irányi). Minden kedden
ben a főváros össznépességének 72-3% róm. kath.; 5 - 6-ig bibliaóra a lelkészi hivatalban.
5'30/0-a ág. h. e v .; 4'8%-a ref. és 16-6%-a zsidó
Elemi Iskolánk karácsonyfa-ünnepélye a régi szo
vallásíTvolt, míg 1920-ban a főváros össznépes káshoz híven dec. 24-én d. u. 4 órakor lesz a templomban.
Születés. Kereszteltetett Dr. Molnár Gyula és Vargha
ségének 591-%-a^ róm. kath.; 4'8"/0-a ág. h. ev .;
Erzsébet fiúgyermeke, továbbá Simon Endre és Röder
jOü'Yo-a ref. és 23'2°/n-a zsidó. Az elmúlt ötven Irma Margit. Adjon a jó Isten e kisdedeknek hosszú
esztendő tehát a zsidókra volt a legkedvezőbb, életet, üdvöt, békességet.
Esketés Egyházi áldásban részesültek Pécsi János
akiknek arányszáma 6-6%-al, azután a reformá
tusokra, akiknek arányszáma 6'1%-kal növekedett. és Zabczyk Gizella, Korb Ferenc és Altheim Margit,
Knechtsberger Lajos és Framazella Gizella, Preszmayer
Ezzel szemben visszaesést mutat a róm. hath. Rezső
és Minichorn Anna, s Bodó Károly és Szabó
egyház és az ág. fiv ev. egyház szaporodása, mert Giziké. Hit, remény és szeretet fűzze össze szivüket.

K arácsonyi film.
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A Konfirmáltak Köre december 20-án este
6 órakor a Budai Polgári Clubban (Margit-körút
és Kapás-u. sarok) műsoros estélyt rendez. Belépő
díj 15, 10 és 5 ezer korona. Műsor: 1. Erős vár
a mi Istenünk. Közének. 2. Avem ária R ezső
alkalmi beszéde. 3. P etényi Tibor zongorajátéka.
4. Irautm ann M ariska szavalata. 5. Kováts Endre
és Gombos Lajos négykezes zongorajátéka. 6. Germ anus Béla hegedűjátéka. (Orpheus in dér
Unterwelt). 7. Bakó A nnus solo-éneke. 8. Trautm ann Ilona zongorajátéka. 9. Bányász Erzsébet
hegedűjátéka. Zongorán kiséri: Petényi Tibor.
10. Ábrányi Emil: Mi a haza? Melodráma. Sza
valja: Gombos Lajos. Énekelnek: Bakó Annus,
Trautmann Ilona, D om anovszky Endre, Petényi
Tibor. Zongorázik: Kováts Endre. 11. Isten áldd
meg a magyart. Közének.
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süteményeket küldöttek, ez úton mond hálás-köszönetét. Hit
testvéreink ezen áldozatkészségének köszönhető a vára
kozáson felüli szép eredmény. Hálás köszönetét mond
azoknak is, akik a dec. 2l-én tartandó gyermek karácsonyfa
ünnepélyre küldtek ajándéktárgyakat. Legyen Isten gazdag
áldása minden, még legkisebb adományon is, és minden
szeretni, nemesen érezni tudó szíven!
Pótlás. Lapunk a karácsonyi bazárról hozott cikkéhez
pótlólag hozzá kell tennünk azt a közlést, hogy az Anna
kir. főhercegnő által megvásárolt gyönyörű gyermek
ruhácskát Pohánka Gyuláné hittestvérünk varrta.

Követendő példaképek. Dr. Ostffy Lajos volt főispán
a farádi egyházközségnek és a soproni theologusoknak
80 milliót adományozott. Dr. Mesterházy Ernő a Dunán
túli egyházkerület felügyelője a soproni líceumnak 25
milliót. Takáts Lajos a répceszemerei egyháznak 50 hold
földet. A nemes tett magamagát dicséri.
Templom- és harangavatás. A nógrádmegyei Heréd
község nemrég örömünnepet ült: a gyülekezet egykori
alapítója báró Podmaniczky László által építtetett tem
renoválták és harangot vásároltak. Báró RadHalálozás. Az élet és halál Ura elragadta körünkből plomot
Albert egyetemes felügyelőnk a^nemes célra
Kiss Istvánnét 52, éves korában. Szerető feleség és önfel vánszky
4
milliót
adományozott. A szép. ünnepen Kiss István
áldozó édes anya volt. Igaz fájdalom állta körül rava Dunáninneni
püspök mondta a beszédet.
talát. Klucsik.Pál 60 éves korában rövid szenvedés után
Új evangélikus gyülekezet. Mezőtúr evangélikusai
elhunyt. Békefi Bandika alig féléves korában költözött az önálló
egyházközséggé tömörültek Wikkert Lajos lelkész
örökkévalóságba. Rener János 39 éves korában hosszú, vezetése
alatt. Boldog örömnap volt ez a mezőtúri evan
súlyos szenvedés után hunyta szemeit végálomra. Löw gélikusoknak,
akiket eddigelé a református egyház gon
Erzsébetet küzdelmes élet s sok fájdalom után szólította dozott. Hála és elismerés illeti azt a nemes szivü hit
magához az örökkévalóság Ura. 63 éves korában tért testvérünket Blaskovich Árpád ny. Máv. főfelügyelőt, ki
meg őseihez Dr. Fássy Lajos, Bihar vármégye utolsó hosszú ideig budai egyházunknak volt a tagja, ki fenkölt
tiszti főügyésze, Nagyvárad magyar társadalmának ki gondolkodású nejével egyetérfőleg templomtelket, lelkészmagasló egyénisége, az ottani evangélikus egyház egykori lak-telket, kertet és 5 millió koronát ajánlott fel a szent
lelkes vezetője. Páratlan szorgalmáért, puritán jelleméért célra.
.
. .( >
mindenki szerette Bánatos családjának és a bihari mene
Evangélikusok szervezkedése. Szolnokon közel 800
külteknek könnyei áztatták ravatalát. Legyen áldott em-/ evangélikus él, kiket hosszú ideig a pesti magyar egyház
lékük, az örök fény ragyogjon lelkűknek.
gondozott. Ez a nyáj, melynek sokáig a buzgó Szuchovszky
Cserkészünnepély volt dec. 14-én. „Levente* cser
Gyula szolgált az evangéiiom hirdetése által, most Kuti
készeink ez alkalommal is derekasan megállták a Dezső lelkész fáradozása folytán tömörült és »az állami
helyüket. Kun Attila parancsnok vonzó beszámolója után főgimnázium egyik termében, .ahol Raffay Sándor püs
Pándy Kálmán zongorázott, Harsány György hatásosan pökünk áldozatkészségéből oltárt is felállított; tartjaistenszavalt. Urbánszky Andor k é t' szép hegedűkompöziciót tiszíeletét.
. ' .
adott elő. Urbánszky Margit zongorakisérete mellett.
*rionoron ugyancsak Kuti Dezső fáradozása folytán
Rössler László humoros cserkészjelenetei nagy tetszést az evangélikusok a községháza nagytermét kapták istenarattak. Ságody Ottmár előadása, Frits M. zongoraszámai, tTSztelet tartása céljából.
Dicsöffy József csellójátéka, valamint a Cserkészcsapat
Hogy építenek templomot a Józsefvárosi refor
karénekei emelendők még ki a gazdag műsorból.m átusok? Hosszú évek óta foglalkoztatja a budapesti
Szeretet oltára. Adakoztak „Hegyen épített város“- reformátusságot egy Józsefvárosi templomépités terve.
n ak : Nagy Istvánná 20, Varga Tamásné, özv. "Bíró A terv azonban csak terv maradt. Ennek az eszmének
Lajosné 15, özv. Szauer Ferencné 15, Dr. Borsos Endréné most hatalmas lökést adott Horvay Lajos gondnok, aki
50, Remenyik Imre 40, Istvánfi Károlyné 50, Görgey Imre kiadta a jelszót: keresni kell Budapesten 2000 kálvinista
20, Krausz Rezső 50, továbbá Schőmer Ferencné 30, embert, ki a templomépitésre 1 milliót ad és akkor a
’ Leidenberger János 100, Kovácsovics János 50, Hafn templom állni fog. 9 milliót nyomban össze is adtak.
Segítség a szlrlal árváknak. Tudvalevőleg több mint
Gyuláné 15, Csapó Gyuláné 30, Konráth Frigyes 15,
Schulcz György 30, Markóczy Irén 50, Haffner Károly 30, százezer kisázsiai keresztyén esett áldozatul a mohamedán
Keller Mihályné 30, Gerő Gyula 30, Philipp Alfrédné 40, . fanatizált tömegeknek a török-görög harcok alkalmával.
Élénk Jenő 15, Kender András 30. Kondor Károly 15, E keresztyének árváiról a Vasárnapi Iskolák Szövetsége
Pintér Sándor 50 és Szabó György 15 ezer K. — Mária úgy akar gondoskodni, hogy kiadta a jelszót, egyék
Dorottyának: BSzK 200, B. I. a szegény gyermekek javára minden gyermek dec. 7-én szerényebb ebédet és amit
50, Keller Mihályné 30, H. S. 100, Banits M. 20, Láng* Így megtakarít, küldje a Vasárnapi Iskolai pénztárnak,
Ferenc 60,, Kender András 90, Kondor Károly 20, Dr^Szta- VIII., Fhg. Sándor-u. 8.
riennyl a protestánsok száma ? Egy amerikai tudós
niszlavky Á.-ne 50, Pintér Sándor 50, Radanovits Dánielné
100, Dr. Margitay Valérné Istenben boldogult jó szüleinek kiszámította, hogy a világon van összesen 557 millió
emlékére 100, Dr. Zathureczky Miklós 200, Mánn Károlyné keresztyén. Evvel szemben áll 250 millió konfucziánus
25, Bázlik Dánielné 50, Dr. Nősz Gyula 20, Dr. Thébusz Kínában, 230 millió mohamedán, 217 millió hindu vallásu,
Béla szeretett édes anyja emlékére 500 ezer korona. — 137 millió buddhista, a többi bálványimádó pogány. Az
Egyháznak: Maier Emil 100, Pogány Kornél 100, Pál 557 millióból kerekszámban 200 millió a protestáns. Ébből
Lázárné 25, Klinszky Ferencné szeretett-Janka leánya Angolországra esik 46, Németországra 40, Svájc 2,
emlékére 50, Horváth Jánosné 30, Albrecht Gusztávné Hollandia 3, Franciaország 1, Skandináv országok 10,
korán elhunyt Erzsiké leánya emlékére 50 ezer K. — Tem Ausztria-Magyarország 4, Románia az elszakított Erdéllyel
plomrenoválásra: Szabady Gizella 100, ,N. N. 100, Buzgó 1, Egyesült Államok 74 millió.
egyháztag 30, Vöczköndy Elekné 50, Maier Emil 100,
Hajnal Lajos kőszénnagykereskedő. ki iskolánkat
Dr. Thébusz Béla 200 ezer K. ,
*
több télen át ingyen szénnel látta el, üzletét a hittestyérek
Köazönetnyilyánltás. Mária Dorottya jótékony nö- jóakaratába ajánlja* Városi iroda: Károly király-út 18.
egyletünk ■mindazon hittestvéreinknek, akik a karácsonyi Telefon 179-91. Budai lerakató Schwalb Kálmán keres
bazár céljára természetbeni adományokat, könyveket, dísz kedőnél, 1., Országház-u. 16. Száílitás a legkisebb mennyi
tárgyakat„ játékárukat, ruházati cikkeket és a büffé részére ségtől a Iegnagyobbig kizárólag ólmozott zsákokban.

Nyomtatott Bichler I. könyvnyomdájában, Budapest, 11L, Lajos-u. 94. Telelőn 180—94.

