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Az anyai szeretet.
Máté ev. XV. 21-28.

Bujt második vasárnapja az anyai 
szerel**! győzelméről beszél. Mindazoknak 
komoly iigyeflneZíés,- .uw . az ima
bán az erőnek, talán az erőszaknak, gyűlö
letnek és bosszúnak fegyverét használják, 
vagy csüggedten úgy látják, hogy ezek ered
ményesebbek. Mindezeket figyelmezteti arra, 
hogy a csendes, de állhatatos, szelíd, de 
komoly szeretetben óriási erő van. Lehet 
haragból, bosszuállásból megdöbbentő dol
gokat cselekedni, lehet hogy ezekhez képest 
aprók és jelentéktelenek a szeretet csele
kedetei, — de ez a böjt is arra az igazságra 
mutat, melyet az Üdvözítő hordozott élő 
bizonyságul közöttünk: legnagyobb erő a 
szerelet!

Nincs nagyobb,hősiesség a földi életben 
a szülői szeretetnél. Nem í'ellobbanás, nem 
rövid ideig tartó erőfeszítés árán akar ered
ményt elérni, de egész élet árán. öröm és 
aggodalom, remény és csüggedés, gond és 
óhajlozások egyformán táplálják. Pénzt, 
egészséget, akaraterőt, idegeket, egész érzés- 
világot hord áldozatul a szülő szeretetének 
oltárára, viszi és áldozza minden nap. 
Es ezérl nincsen a földi életben megvetésre 
méltóbb bűn, mint a gyermeki hálátlanság.

Olvassad el böjt második vasárnapjá
nak evangéliumában a pogány, anyának küz
delmét gyermekéért. 'Milyen alázatos és mi
lyen fenséges. Hogy reszket és mégis milyen 
bátor. Kábult a félelemtől és ihletett felelettel 
legyőzi az Üdvözítő ellenvetését. Olyan sze

retet sugárzik belőle, hogy a Megváltó kény
telen megálláni előtte s felsóhajtani: »Öh 
asszony, nagy a te hited! Legyen akaratod 
szerint!«

Az anyai szeretet vasárnapja ez. Szén
JjjtjfUoa. emlékeidet, édes anyád szeretetének.

A reverzális.
II.

A reverzális történeti fejlődése szem
pontjából két főkorszakot állíthatunk fel. Az 
egyik 1848-ig tart; a másik azóta. 1848-ig a 
rám. kath. vallás > uralkodó viallás« (domi
náns religio) volt hazánkban s ennélfogva 
dacára vallásszabadságot biztosító országos 
békekötéseinknek és törvényeinknek a rész
letek, igy a vegyes vallásu szülők gyermeked
nek vallási hovátartozásja szempontjából 
még a törvény, vagyis a legmagasabb jog
forrás is nyíltan háttérbe szorított ben
nünket. (

így cselekedett a viszonylag igazságos 
íl. József császár türelmi rendelete. Arról 
pedig ne is szóljunk, hogy előde Mária 
Terézia törvényiéi lenes rendeletéivel szinte 
nem létezőknek tekintette a bécsi, linzi és 
nikc lsburgi békékben biztosított jogainkat. 
Az 1791:26. l.-c. végre némi enyhülést hozott 
egyrészt, másrészt mégis csak törvény alak
jában igyekezett útját vágni annak, hogy el
fogult helytartótanácsi, vagyis, az akkori 
legfőbb kormányhatósági rendeletek sza
bályozzák « azokat a jogainkat, amelyeket 
nagy államférfiak és a törvényhozás régen 
elrendezett s csak meg kellett volna tartani. 
Ismétlem azonban, hogy akkor még 'Ural
kodó* és »más keresztyén felekezetek 
voltak.

II. évfolyam. 14. szám. 1926. február
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Az 1791:26. t.-c. szerinti, ha az atya rom. 
kath. volt, akkor minden, gyermek tehát az 
evangl. anyának leánya is róm.. kath. vallás
ban volt nevelendő. Fordítva azonban már 
nem, mert hja az atya evang. volt és az 
anya rám', kath., akkor csak a fink követ
hették atyjuk vallásját.

De , ha legalább ezt tartották volna! 
Hogy mennyire nem, arról ékesen szólnak 
;a XYIIÍ. század végén kialakul 1 evang. 
egyetemes közgyűlések és az ott részt veti 
evang. rendek panaszos felterjesztései.

Szinte felemelő hjátást kelt ezzel a kor
szakkal szemben 'az 1844. évi országgyűlés, 
amely a III. t.-c.-ben kimondotta, hogy a 
vegyes vallásé szülők bármelyik fél vallásá
ban nevelliétik ö s s z e s  gyermekeiket, akik
nek 18-ik lévők betöltése uLán a vallási kér
dés többé nem is bolygatható. Ugyanezen 
országgyűlés — s tisztelet adassák az ott 
felszólalt több róm. kath. főrendnek ; és 
követnek — a reverzáiis kérdése felett pál
cái tört, úgy hogy a s z ü le te n d ő  gyerme
kek vallásával való üzérkedésnek ez a ma
gyar jeliemmel legalább össze nem egyeztet
hető intézménye — mint indítvány, helye
sebben mint ötlet — csúfos vereségei szen
vedeti.

Ez történt 1844-ben. S ötven évvel 
titánUy az u. n. felvilágosodás nagy korszaká
ban, a reverzáiis bevonult törvénytárunkba.

Az 189-1:32. t.-c. ugyanis jogot ad a ve
gyes vallásu jegyeseknek arra, hogy meg
kötendő házasságukból születendő gyer
mekeik vallási hovatartozása tekintetében a 
háziasság megkötése előtt megegyezzenek. 
A megegyezés vagy az egyik, vagy a másik 
jegyes vallása, nem pedig egy harmadik 
javára szólhat. A házasság megkötéséig 
visszavonható; azontúl nem.

Amikor hazánkban az 1848:20. t.-c. a 
beyett keresztyén vallásfelekezetek közötti 
tökéletes egyenlőséget és visszonosságot ki
mondotta, azt lehetett remélni, hogy a csa
ládi és társadalmi békét biztositó ez a ma
gasztos elv gyakorlatilag is minden rész
letében megvalósul. Az 1868:53. t.-c. tényleg 
ki ;is mondotta, hogy a vegyes házasságból 
született gyermekek neműk szerint köjvetik 
szüleik vallását. Ezzel szemben bármiféle 
reverzáiis, akár a házasság megkötése előtt, 
akár azt követőleg kötik, érvénytelen, sem
mis. Ez volt az egyetlen az 1844:3. t.-c.-et 
is' túlszárnyaló lenn köti törvényhozási intéz
kedés a. gyermekek vallása kérdésében, a 
mióta hazánkban a reformáció meghonoso
dott. Ezt a bölcs és áldásos rendelkezést a 
ma érvényes 1894:32. t.-c. másodsorba
degradálta, kimondván, hogy csak abban az 
esetben jut érvényre, ha nincs reverzáiis. 
Mi azt szerelnénk leginkább, hogy ne legyen 
reverzáiis se hátrányunkra, se javunkra!

Mert szép-szép a jelszó, hogy hiszen a

törvény minden íélekezetnek egyforma mér
tékkel mér! Ámde a törvénynek az erő
viszonyokra is tekintettel kell lennie s nem 
szabad megengednie azt, hogy a gyengébb 
— és talán emelkedett gondolkodása folytán 
is gyengébb —- fél martalékává válhassék a 
vagyoni tag hatalmasabbnak, akinek ezen
felül a lelkiismereti kényszer alkalmazása 
tekintetében is előnyösebb a. helyzete. De 
ha már így van, egyrészt bele kell törődnünk 
abba, hogy a törvény-törvény; másrészt 
azonban laddig is, amig ja reverzáiis ki nem 
pusztul törvénytárunkból, evangélikus ön
tudatunk minden energiájával bírókra kell 
államunk a reánk kényszerűéit viaskodás- 
ban s nem meggyőződésből ugyan, de ön
védelemből nekünk is ki kell mentenünk az 
.egyenlő« mértékkel mérő törvény összes 
I ehetőségei I.

Ezen a ponton elsősorban egyházi fő
hatóságaink kötelessége a koronkénti harci- 
eszközök helyes és gyors megválasztása. 
Másodsorban lelkészeinken fordul meg a 
védekezés eredménye a szerint, hogy az egy
házi főhatóságok utasításai nyomán haladva 
a cura pasloralis fegyvereivel minél inkább 
szikla szilárddá tegyék minden egyes hívük 
evang jellemét. (M ikiér.)

Csandra Lila.
Egy indiai nő viselte ezt a nevet. Egy 

nő, aki levezekelte bűneit.
1827-ben született észak-ín dia egyik 

hegyes országában, Nepálban. Hét éves 
korában férjhez ment, kilenc éves korában 
pedig már özvegységre jutott. Ez volt a 
b ü ne.

Indiában az özvegységre való jutás a 
legnagyobb bűnök közé tartozik.

13 éves korában egy zarándoklat alkal
mává!, melyen ő is részt vett, valami ragály 
folytán elvesztette atyját. Másfél év múlva 
Csandra Lila két hü cselédje, társaságában 
elindult, hogy felkeresse azokat a > szent 
helyeket, amelyek meglátogatása által a 
hindu szent könyvek Ígérete szerint elnyer- 

. heti bűnei bocsánatát.
Abban az időben Indiában az utazás na

gyon fárasztó volt, de Csandra Lila nagy el
szántsággal vállalta a nyomorúságokat, nél
külözéseket és szenvedéseket. Útközben 
kolerában elhallak hűséges szolgálói is. 
Csandra Lila egyedül maradt. Hét évig 
bolyongott, a szélrózsa minden irányában, 
felkereste vallása szenthelyeit, végezte az 
előirt szertartásokat, megajándékozta a 
papokat, de lelke nyugalmát nem találta.

21 éves korában egy indiai 'fejedelem 
udvarában talált otthonra. Papnői teendőket 
végzett és tanítással foglalkozott. Hét évet 
töltött itt s mikor a fejedelem meghalt, uj 
zarándokúira indult. Ez alkalommal el
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határozta, hogy három évet tölt önsanyar
gatásban és aláveti magát minden kigondol
ható kínoknak, amelyeket á hinduk sízent 
könyvei az istenek előtt tetszőknek rajzolnak 
meg. A három év elteltével utazásaiból Kal
kuttába tért vissza s ott hosszú haját levágta 
és áldozatul a Gangész-folyóba dobta e sza
vakkal: Most, ime, mindent megtettem, amit 
isten vagy emberek egy halandótól elvárhat
nak és mindennek semmi eredménye.

Kalkuttából Csandra Lila Midnapurba 
utazott, ahol ismét tanítványokat gyűjtött 
maga köré. Egyik tanítványa lakásán keresz
tyén könyvekbe pillantott be és érdeklődni 
kezdett a keresztyén vallás iránt. Vásárolt 
egy bibliái és rövidesen megismerkedett a 
Senana-misszió vezetőjével, Philipps doktor
ral. Miután két hónapig részesült keresztyén 
tanításban, kifejezte a misszionárius ‘"előtt, 
hogy keresztyén akar tenni.

A hir hindu ismerősei között nagy fel
háborodást keltett, de Csandra Lilát ipem 
Ígéretekkel, sem fenyegetésekkel nem lehe
tett eltérítem szándékától.

Megkeresztel tetése után házakban és is
kolákban hirdette az evangéliumot, de nyil
vános helyeken is prédikálta a Krisztust. 
Különösen Midnapurban munkálkodott. Az
után hosszabb evangélizágiós útra ment. 
Újra bejárta India szenthelyeit, de most nem 
mint bolyongó lélek, hanem mint Isten nyu
galmat élvező gyermeke. 41 éves korában 
Nepálban járt, ahol haldokló testvérét is 
megkeresztelte és rövidesen el is temette. 
Csandra Lila még sok áldásos munkát vég
zett- honfitársai között. 1907 végén hall meg, 
80 éves korában. Utolsó szavai ezek voltak: 

Nem félek már semmitől, minden merő 
világosság!«

(N é m e tb ő l: P. F.)

A szegénység nagyon fáj, — mondotta egyszer 
Luther és hozzátette: „hogy minél kevesebb legyen 
a fájdalom, adjon mindenki csak abból, amit neki 
az Isten adott.” — De ugyanakkor megállapította 
azt is, hogy „adni csak az tud, aki az Istent nem
csak tiszteli, de szereti is.” „A világ — tette hozzá 
— a szegénységben lesz mássá, a gazdagságban 
megy tönkre. “ Ezt igazoltnak látta Jézussal, de 
önmagával is. „Hála Isten, —  szokta mondani—  
szegénynek születtem. Magdeburgban és Eisenach- 
ban neveltek szegényesen. Szegénységet fogadtam, 
mikor a barátcsuhát magamra vettem, A szegények 
paripáin jártam be a kolostorokat (mint tartományi- 
főnök helyettes, 1519-től). A napidijakat koldu
lással szereztem. Barátcsuhámat a választófejede
lemtől kaptam. Mikor Kajetán elé mentem, a 
nürnbergi Link adta kölcsön ünnepiruháját. Augs- 
burgba pénz nélkül érkeztem meg azon a lovon, 
melyet Staupitz {az augusztinusok főnöke) vett 
nekem. A sapkát Wenz adta kölcsön és Link egyik 
barátja a cipőt. Mindez fájt, de megtudtam, hogy 
akik segitettek rajtam, szeretik az Istent

Nem ismerjük magunkat?
A Polgári isk. tanárok folyóiratában 

Deák-téri polgári iskolánk igazgatója irt 
egy cikket arról, hogy > szegény leánykák* 
a polgári elvégzése után latinnal s al
gebrával gyötrődnek a gimnáziumokban, 
mert nincs hová menniük. Tehát iskolá
ját ő 6 osztályúra készül fejleszteni. 
Ilyen általánosságokra nem reflektálnánk, 
ha nem lenne különös, hogy éppen 
abban az egyházban beszél a tanügy embere 
hiányról, mely már ő éve fenntart egy olyan 
iskolát, mely éppen a gimnázi umnak ellen — 
súlyozására létesült R a f f a y püspök kezde
ményezésére. V e r e s  PáIné-liceumünk ez 
—, melyben M i k o 1 i k igazgató urnák is sok 
növendéke talált már megfelelő oktatást.

Kérjük tehát tanügyi embereinket s 
általában egyházunk tagjait, ismerjük meg, 
amink van s ne akarjunk már létezőt meg
alkotni. Van elég mást alkotni valónk.

Dr. B ö h m Dezső,
a Veres Pálné líceum igazgatója.

Dr. Szigethy Lajos műfordításai.
Me y e r  K o n r a d  F e r d i n  a u d  lyrájá- 

ból ad válogatott darabokat dr. S z i g e t h y  
Lajos Békéscsabán (Körösvidék rt.) meg
jelent könyvecskéjében. Fasori főgim
náziumnak történetprofesszora már túl volt 
az ifjú koron, mikor tavaly első verskötete 
megjelent. Azt a gimn. hősi halottjainak 
'megörökítésére szánta, ez a kötet '.a nagy 
német költő születése 100-ik évfordulójának 
legszebb ünneplése. Meyer regényei terén 
ismert nálunk. Jénatsch György A szent , 
továbbá legutóbb a Magyarságában közölt 
Talizmán* c. nagyobb novellája méltán 

kedveltek. Most Ivrája gyöngyeit kaptuk 
gördülékeny fordításban; tavaly meglepőd
tünk Szigethy verselő készségén, most a 
fejlődés tűnik fel az olvasónak s az eredeti 
utánérzése. Határozottan hálásak lehetünk 
neki. Csak meg ne áll jön, már kész műfordí
tásait ne tartsa íróasztala fiókjában, mert: 
magyar irodalmunk gazdagodása a világiro
dalom nagyjainak átültetése. Hiszen Dóczi 
Goethe és Schillerje nem méltó >*a nagy 
németekhez, reméljük, Szigethy műfordítói 
munkája Meyerrel csak kezdődik.

B. I).

Uj magyar bibliafordítás.
Evangélikus egyházunk éleiében az 

Isten igéjét tartalmazó Bibliának kezdettől 
fogva semmi mással össze nem hasonlít
ható jelentősége van. Az első .biblia fordí
tás, mély a középkor nemzetközi nyelvéről 
nemzeti nyelvre fordította a bibliát, a kér. 
egyház megújhodására, a reformálióra veze-
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jfcett volna akkor is, ha egyéb okok halaszt
hatatlanná nem tették volna már a közép
korú kérésztyénség megjavítását.

De a bibliának e Jelentőségét tisztán 
látta minden reformátiói úttörő és maguk, 
la reformátorok te. Luther előtt már több 
német fordítás készült s Luther mégis uj 
német fordítást készített, (az uj szövetséget 
1522-ben, az egész bibliát 1534-ben adta ki 
Wittenbergben), pedig a bibliának az eredeti] 
héber és görög nyelvből való 'fordítása ki- 
inondhatatlan nagy munka, melynek nehéz 
ségeiről ia hozzá nem értőnek. még csak 
hozzávetőleges képe sem lehet.

A reformátiónak; hazánkban való elterje
dése után csakhamar nálunk is — a refor- 
mátió előtti kísérletekre váló tekintet nél
kül — kezdetét vette a  komoly értékű ék 
pontos fordításra való törekvés. Heltai Gás
pár 1546 és 1565 között majdnem az egész 
bibliát kiadta magyar' fordításban, Károli 
Gáspár gönci lelkész s kussavölgyi esperes 
az egész bibliát, sőt még az u. n. apokrifus 
könyveket is eredeti nyelvekből fordítva 
adta ki Vizsolyban 1590-bíen, — Káldi
György jezsuita szerzetes a latinnyelvü Vul- 
gata — fordítást magyarra fordította s Bécs
iben adta ki 1626-ban. Szintén az eredetiből 
készült Komáromi Csipkés György fordítása 
1675-ben, majd kisebb jelentőségű fordítási 
kísérletek után Ballag! Mór Mózes öt könyvét 
fordította leis adta ki 1841-ben, Kámory Sá
muel az egész bibliát 1870-ben, Győr.y Vil
mos iaz Ujtestamentumot 1882-ben. Ekkor 
kezdődött még az általánosan használt 
Károli-féle, de nyelvében már elavult és az 
újabb theol. tudományok eredményei alap
ján sok tekintetben helyt nem álló fordí
tásnak több protestáns tudós fáradozásával 
készített uj kiadása, melyet a Brit és kül
földi bibliaterjesztő társaság adott ki s mely
nek 1910 óta címlapján ez olvasható:

»Az leredeti szöveggel egybevetett és át
dolgozott kiadás.«

(Folytatjuk.)

HÍREK.
Dr. Raffay Sándor püspök külföldi üdülésé

ről haza érkezett, s hivatalának vezetését átvette

Böjti esték a Deák-téren. Lapunk múlt 
számában közölt böjti esték február 26-án, pén
teken kezdődnek a polgári iskola dísztermében. 
Ezen az első estén Gregersen Lujza a bethaniai 
Máriáról tart előadást. Kezdete 6 órakor.

ZONGORÁT—PIANINÚT—HARMÚNIUMOT
S fenü! Reményi Mihály
Dr. József Ferenc* Őfensége és a Magy. kir. zene
művészeti főiskola szállítója elsőrangú zongora 
telepét meg nem látogatta. K irá ly -U - 5 8 .

Istentiszteletek sorrendje 1926. febr. 28-án:WVOTV'II in ............................................................................. .

H e l y
Óra 
d. e. 
d. u.

L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) VülO báró Podmaniczky Pál
„ (magyar ti dr. Raffay Sándor
ff n 6 Kimer Gusztáv

Fasor (ifjúsági) 10 dr. Szuchovszky Lajos
» 11 Gaudy László
ff 4 Késmárszky Lajos

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-u. 51. 11 Hudák János
Gytijtőfogház. 2 Majba Vilmos
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. Vall Johnson Gisle
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Váczi-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 10 Glatz József

ff ff 11 vitéz Horkay Béla
Zichy-utca 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Tomcsányi László

Budafokon és Kelen völgy ben Petrovics Pál. Szentendrén 
Kümmerle Ottmár prédikál. A. Deák-téri és Fasori temp

lomban 12 órakor Úrvacsora osztás.
Böjti esték a fasorban. A fasori ev Szö

vetség és a Nőegylet ez évben is megtartja böjti 
estéit minden hét szerdáján este 6 órai kezdettel 
a fasori templomban A böjti előadások közös fciffte: 1 
Megtérés a kereszthez. Március 3-án Pál az ember. 
Előadó Kemény Lajos. Március 10-én Pál világa. 
Előadó Gaudy László. Március 17-én Pál mint 
keresztyén. Előadó Kemény Lajos. Március 24-én 
Pál a vallás világtörténetében. Előadó Gaudi László 
Március 28-tól Ápr. 3-ig, a nagyhét minden estéjén 
előadások a következő címekkel: Megtérés, Hit, 
Kegyelem, Szeretet, Szenvedés, Bünbocsánat. Elő
adók felváltva Kemény Lajos és Gaudy László.

A deák-téri templom családi hirei. Ke
resztelések: Takács Judit Mária, Jureczky Ferenc 
István, Gregersen Magda Lujza, Szlabey Jenő Ist
ván, Gillich György János. Esketések: OberCJózsef 
—Mihalik Mária, Schubauer Ferenc—Csolsch Vilma 
Predmerszky Géza—Vizy Vilma. Temetések: Özv. 
Schmidt Konrádné 71 éves, Lipták Pál 29* éves, 
Szalay Kornél 3 hónapos, Közel Aladár 33 éves 
Hlatky Kálmán 20 éves. Balogh Ilonka 4 hónapos. 
Adományok: Sáránszky Pálné szegényeknek 25,000 
Egy árva leány édesanyja emlékére 20,000 kor.

A deák-téri lelkészköri tanács kedden, márc. 
2-án d. u. 6 órakor tartja ülését a polgári iskola 
kistermében. Kérjük a tanácstagok szives megje- 
lenését.

A Deák-téri Luther Márton Ifjúsági Kör
minden szombaton este fél 7 órakor tartja össze
jöveteleit Dr. Kirchknopf Gusztáv lelkészelnöAr 
és Lorsch Lajos ifj. elnök vezetése mellett a deák
téri iskolák tanácstermében. Az összejövetelek 
programmja: Közének, ima, bibliai magyarázat, 
szavalat, zeneszám, felolvasás stb. végül ima és 
közének. A kör az összejövetelek* után hivatalos 
megbeszélést tart. Havonta egy műsoros teaestély 
a díszteremben. Beiratkozni a lelkészi hivatalban 
lehet.
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A fasori Szövetség február 24-iki szerda
estéjén Búza János igazgató tartott érdekes elő
adást Csepel szigetről vetített képekkel, nagy kö
zönség előtt. A böjt alatt a szerda-esték a temp
lomban tartatnak böjti előadásokkal.

Evangélikus Családi Esték. Á jan. 16~á\i 
és febr. 13-án rendezett deák-téri családi esték 
17,152,300 koronát eredményeztek a Családi Láp 
javára. Az evang. összetartás ápolása Céljábóúen- 
dezett esték teljes anyagi és erkölcsi sikerrel kö- 
szoruzták a rendezőség lelkes ifjú gárdájának fá
radságos önzetlen munkáját. Az esték folytatódni 
fognak és pedig felváltva á fasorban és a Deák
téren, Á böjt alatt Wüsoros teaesték, később ma
jálisok formájában, reméljük az első estékhez ha
sonló sikerrel.

k  fasori templom családi hirei. Keresztelés: 
Niederland Antal, Ilovszky László, Fronius Katalin̂  
Rasztotszky Józef. Esketések: Supatik György és 
Lenkei Ilona, Markó János és Győri Eszter, Huflesz 
Ferenc és Skultéti Erzsébet, H alálozás: Özv. Send- 
ler Józsefné 58 éves, Haluska Róza 43 éves, Si- 
moray Ilona 10 napos. Adom ányok: Vakok bibli
ájára Hüttl Ármin 50,000, N. N. 20,000 korona.

A Deákéért Konfinnándusok Egyesülete
1 ttó 21-én összejövetelt tartott, Ez alkalommá! 
mutatkoztak be áz idei könfirmárídűsok, kérve á 
régi tagokat áÁá, hogy fogadják szeretettel azokat, 
•árak t z  évben járulnak először az ür sién't asz
talához. Á régi tagok bizonyságot tettek, hogy 
szeretettel vártak és fogadják az egyesület leendő 
tagjait. Az összejövetel műsorán egyébként a kö
vetkező tagok szerepeltek: Szavalt Balogh Ida és 
. agyugy Pál. Hegedűn játszott Celárius György és 
(och István.

Akar elegánsan és olcsón ö lM id n i?
Forduljon At.THHl.W GYULA

űri szabóhoz
BUDAPEST, VI., IZABELLA-UTCA 65.

Veres Pálné ev. leánynevelő-intézetünk
február hó 27-én, szombaton este 6 órakor az 
intézet dísztermében (IV. Veres Pálné-utca 36.), 
felszerelési alapja javára Vörösmarty-estélyt rendez, 
melyen Dr. Szigethy Lajos tart előadást, Vörös
marty költeményeiből és vigjátékaiból részleteket 
adnak elő a növendékek.

Az Angyalföldi Luther Szövetség febr. 28-án 
délután 5 órakor szeretetvendégséget tart a Váci-ut 
61. sz leányiskola tornatermében. Műsorából kie
meljük Dr. Horváth Károly gimn. tanár vetitett- 
kepes előadását Egyiptomról. Szeretetvendégségi- 
jégy ára 10,000 korona. A bevétel az angyalföldi 
templomalapot növeli.

Állást keresnek: 22 éves ev. vallásu tótul is 
beszélő urileány alkalmazást keres. Előbb telefon 
központban volt. Gyermekek mellé is menne. — 
V. éves tanítójelölt, ki most jött haza Franciaor
szágból irodai, nevelői alkalmazást keres. Gazda
sághoz is ért, vidékre is szívesen megy. Cim a 
Deák-téri lelkészi hivatalban megtudható.

Talán még nem késő azon evangélikus 
testvéreink figyelmét felhívni az 1926-ikl Luther 
naptárra, akik nem tudták ezt az egyetlen ev. nap
tárunkat családjuk asztalára elhelyezni. Fasori temp
lomunk egyházfiánál 50 darab maradt vissza, 
Akinek még nincs meg, szerezze be, hisz' ezzel 
a maga és környezete ev. öntudatát erősíti és ár
váknak juttat némi adományt.

Sodronyok, drótkerítések
K ungária-fonat

HAIDEKKER 
SÁNDOR R.T.

B udapest, IX.. Ü llöi-út 48/64. 
Budai fiók : II., F ö -u tca  59. sz.

A Magy. Protestáns Nők Orsz. Szövet
ségének az árvízkárosultak részere folyatott gyűj
tés eddig a következő pénzadományokat, ruhane- 
müeket és élelmiszert eredményezte: Özv. Szilassy 
Ádámné 1.000,000, Dr. Polner Aladár 400,000, 
Ozv. Latabár Kálmánná 100,000, H. E. 100,000, 
Broschkó leányk 30,000, Bilkei Pap Istvánná
100,000, Schmeis Ágostonná 10,000, Böder Vil- 
mosné 100,000, Vasárnapi iskola vezetője Tarpa

*1s

Vajda M. Pál műterme
Telefon, VII., Darajanieh-u. 52. Telefon

Gyerme•• é s  hölgy felvételek készítésében specialista.
A* egyházközség tagjai és családtagjainak 25% kedvezmény.

A Deák-téri templomot látogató  közönség
Ilivel ni ét felhívjuk arra a zenei alkotásra, 
melyet í. hó 28-án fog az egyházi énekkar 
bemutatni. Szerzője S c h ü t z  Heinrich, aki 
1625-ben 40 karéneket jelentetett meg a 
szászországi Frcibergben. A XVI I. század 
csodálattal hallgatta e szokatlan 4 hangú 
motelteket, amelyek a mi Bach-unkra döntő 
hatást gyakoroltak. A 10 »cantiones sacrae« 
kivétel nélkül egyházi, a mai modern fül
nek már Iszokatlan hangnemben van har
monizálva, de annyi szubjektív érzéssel, az 
ősszhangositásnak és a ritmusnak olyan 
bámulatos zsenialitásával, annyi nemes erő
vel, hogy ezek templomi áhítatunk, böjti 
hangulatunk emelésére nagyon alkalmasak. 
Énekkarunk a megnevezett gyűjtemény XI. 
számú motettjét, az 5. zsoltárt, mutatja he 
28-án, március 14-én pedig a Márkus-passió 
záró kórusát. — Kérjük híveinket, hall
gassák meg áhítattal ősi lutheránus zsoltár- 
költőnk e gyönyörű remekeit és legyenek 
elnézéssel, ha énekkarunk próbálkozásában 
némi hiányt fognak felfedezni. De ezzel az 
első, magyar ev. templomban még soha el 
nem hangzóit karénekkel megkezdjük hal
hatatlan értékeinknek liturgiánkba való be
vonását. Szokatlannak fogja hallani ami 
hibásan harmonizált koraijainkhoz szokta
tott fülünk a Schütz-féle motettel, de. ha 
érzéseinket megnyitjuk e harmóniák előtt, 
lelkünk azokba a magasságokba fog 
szárnyalni, ahol kér. hitünk beleölelkezik 
Istennek áldó szeretetéble.



6 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 1926. február 28.

161.000, Piróth Mihályné 20,000, Almási Balog 
Lórál 200,000, Krepuska Sándorné 10,000, nagy
körösi ref, egyház 1.000,000, Benyó Józsefné 50,000, 
Vass József 30,000, özv. Balogh Péterné 25,000, 
Soos Zoltánná 100,000, Evangelischer Frauenbund
3.000. 000, Papp Endre ny. ig. Mátyásföld 1.000,000, 
deák-téri ág. evartg. polgári leányiskola növend.
1.000. 000, Dr. Balogh Lászlóné 100,000, Dr. Helka 
Lajos 100.000, özv. Láng Lászlóné 50,000, Dr. 
Neuschloss Knüszli Kornélné 15,000, Falábú Teréz 
Hajdúnánás 20,000, Felkay Béla 500,000, Válya 
Miídósné ev. egyház utján 500,000, Tóth Béláné 
Mezőtúr 20,000; Dr. Miklós Qyuláné 15,000, Jó
zan Miklós unit. vikárius 1.000,000, Cseh Józef
50.000, Szőczy Árpád 100,000, Dr. Imre József
300.000, Kiróván Ádám 200,000 Dömötör Pálné
100.000, Szinte Gáborné 20,000, jóemberek ado
mánya 50,000, Hagymosiné 50,000, Fábry Edené 
50;000, Hubert Ottóné 50,000, Muraközi Ilona
100.000, Fischer Lili 50.000, Horthy Ödön és neje 
146,800, Tóth Józsefné 25,000, Dr. Kiss Lászlóné
15.000, Sárkány Jenöné 15,000, Tóth Kálmánná
15.000, Dr. Ravasz Lászlóné 15,000, Gödé Lájosné
15.000, Szász Béláné 15,000, Dr. Doros Györgyné
15.000, Bozsik Etus 20,000, Dr. Pándy Kálmánná 
Hjelt Ainó 25,000, Schöpflin Ida 15,000, Dr. 
Fischer Ignácné 15,000, Dr. Térfy Gyuláné 15,000, 
Dr. Nitche Győzöné 10,000, Dr. Horváth Károlyné
10.000, Kleineker Rudolfné 10,000, Bothos Gyuláné
10.000, Kátvin-téri ref. egyház utján 6.000,000. 
korona.

Ruhanemű adományok. Siming Gyuláné 3 
drb. Láng Gizella 9 drb. Klugi Endrené 28 drb. 
Fischer Lili 15 drb, özv. Bécker Béláné 17 drb, 
özv. Becker Adolfné 9 drb, Berder Tódorré 9 drb, 
Tanáckay Júlia 1 drb, Tanáckay Hilda 1 drb, 
Fernbach Józsefné 24 drb, Dr. Scholtzné 3 drb, 
Salamon Károlyné 5 drb, Dr. Raffay Sándorné 
15 drb, egy jószivü adakozó 5 drb, Dr. Popper 
Sándorné 5 drb, özv. Balogh Péterné 1 drb. Lusz- 
tig Sándorné 1 drb, Fernbach József 2 drb, Bikk- 
falvyné 1 doboz sütemény, Stark Oszkárné 5 drb 
ruhanemű, özv. Vecsey Istváné 8 drb. Etzner Fri- 
gyesné 7 drb, Pirót Mihályné 7 drb, Luzsa Béla 
2 drb, Scholtz testvérek 14 drb, Némethy Erzsi
1 kosztüm, Schmeis Ágostonná 7 drb, Lámpert 
Gézáné 3 drb, Mikler Edith 3 drb, Majthényi Béla 
9 . drb, Horch Ernöné 8 drb, Dr Kovács Sándor 
5 drb, Gombács Ferenc 6 drb, Pfeifer Sándorné 
4 drb, Dr. Tóth Miklósné 7 drb, Schwengl Lajosné 
24 drb, Majerffy Györgyné 23 drb, Fraytler Ká
rolyné 5 drb ruhanemű és 10 kg bab, N. N. 
Gregersen L. utján 5 drb ruhanemű, Szalay H.
2 drb. A szives adakozókat értesítjük, hogy az 
adományokat a helyszínére szállítottuk, s ott sze
mélyesen kiosztottuk.

Szőnyegek, függönyök, keretátvetők 
és pokrócok

________________ eladása nagyban és kicsinyben

Kurucz F. Károly-nái
Budapest, IV., Semmelweis-u. 0. sz.

Telefon: 1 9 -8 2 .
A Tolnai Szőnyeg- és S zövőgyár R. T. 

gyári le rak a ta .

N I T S C H  M I H Á L Y
ANGOL ÚRI SZABÓ

BUDAPEST, V., SAS-U. 3., III. 15
Készít hittestvéreinknek elsőrangú kivitelben a leg
újabb divat szerint, bárminemű e szakmába vágó 
munkát.— Egyháztagoknak 10°/o engedményt nyújtok.

PESTI JÁNOS KALAPOS M.
BUDAPEST, IX., ULLÖI-UT 31.

(KINIZSI-UTCA SAROK.)
Gőz- és villanyerőre berendezett női és férfi kalap
üzem nagyban és kicsinyben. Festést és alakítást 
úgy helyi mint vidéki megrendelésre pontosan 

eszközöl.
Nagy választék modell kalapokban és kellékekben.

Ne adjuk filléreinket idegeneknek !
Minden evangélikus ember

vásároljon
a

L U T H E R - T Á R S A S Á G
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  

BUDAPEST, SZENTKIRÁLY UCCA 51/A. SZ.
(Üllői út és Szentkirályi ucca sarokház.)

Bibliát, énekes, imádságoskönyvet, 
tankönyvet, karácsonyi és alkalmi 
ajándékkönyvet, diszmüvet, Írószert,

Bárhol megjelent könyv kapható 
vagy m e g sze re zh e tő !

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgon^- és harmónlumsry ár r.-t., Pécs. 

Budapest, IV., Semmelwels-u. 10.
Telefon : 139-34. O Telefon: 139-34.

Készít uj orgonákat, művészi kivitelben, Pneu
matikus és elektromos átépítések. Mindennemű 
javítások. Uj homlokzat-sípok. Tisztítás, hango

lás, orgonák karbantartása-
Harmóniumok ré sz le tre :
2,800.000 koronától feljebb.

ÍOOO ui orsrona. 60 éves múlt.

W IG  A N D  M I H Á L Y
Ú R I SZ A B Ó

Budapest, IV.,Kecskeméti-u.5. em.
(Királyi Pái-u. 6.) Tclefón : Jó zse f 1 0 4 -3 5 .

Úri rbhák, magyar disz és rtjindenféle sport
ol munkák speciális készítője.
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LOKSA IMRE
MÉSZÁROS

BUDAPEST, V., József-tér 5.
(Wurm ucca sarok.)

TELEFON: 138-58.

Összerakható könyvszekrények
Re k e s z e n k é n t  
minden irányban 
nagyobbithatók

P r a k t ik u s ,  olcsó és jó.
Kapható:

LINGEL KAROLY ÉS FIAI
ELSŐ MAGYAR FAARU- ÉS BÚTORGYÁR

BUDAPEST,
VII., Rózsa-utca 4—6.

FÁBRY IMRE
BUDAPEST,
IV.,T ürr Istvá n-u .6.

Javításokat gyorsan
és

jutányosán te lje s it 
jó tá l lá s  m elle tt.

BALDAUF MÁTYÁS

„ M Á T Y Á S  P IN C É J E "
BUDAPEST,

IV., ESK Ü-TÉR 6. SZ.
T E L E F O N :  J Ó Z S E F  1 5 0 -5 3 . S Z Á M .

SCHULLER MIHÁLY e,ek̂ r a‘
VI., D essew ffy-utca 45. Telefon: 25-39
VÁLLAL: villanyvilégitósi-, erőátviteli- és teljes üzemberendezést, 
cengő-, biztonsági-, tűzjelző*, távírdái-, villámhárító,, automatikus 
telefon kapcsolók, telefon, ás RÁDIÓ BERENDEZÉSEKET, jótállás 

mellett, — A hittestvérek szives támogatását kéri.

A j á n l j a  legjobb 
készitményü inga-, 
ebédlő- és ébresztő
óráit, legjobb svájci 

zsebóráit 
a legolcsóbbtól 
a legdrágábbig.

Ó R Á S

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM
Budapest, VIII., Vas ucca 17.

Bel-, ideg-, üdülő- és sebészeti betegek 
részére

Külön osztályok: nőgyógyászat, szülészet, 
urológia és ortopédia 
Nagy vlzgyógyintézet 

Ortopéd- és Zander-szerü gyógytermek 
Diétás konyha bejárók részére is

Magánklinika! osztályon a napi ellátás dija 140 ezer korona

G É C S     J Á N O S
A N G O L  Ú R I S Z A B Ó

B U D A P E S T ,  V., S A S - U T C A  6.. I . E M .
Készít a  legú jabb  divat sze rin t, e lső ran g ú  kivitelben, bárm ely 

kényes ízlésnek m egfelelő  url öltönyöket és  pale ttokat.
. Hittestvéreinknek IQP/o engedmény.

M EISTER T E S T V É R E K
faárugyár, fornir és gőzfürésztelepe

Budapest, V II, Dongd ucca 3. Te le fon: József 9 3 -4 7 .
QYÁRTMÁNYA1: üőrlécek, parketták, méhkap- 
tárak, óraszekrények, bel- és külföldi késvágásu 
és fűrészelt fornlrok, lemezek, tömörfák, kép
faragó és esztergált áruk, valamint mindennemű 

asztalos munkák.

BUCSKY PÉTER
OPERA-ÉTTERMEI
="=-=“ ■■■ É S - ............ =

VEZEKLŐ-PINCE
VI„ ANDRÁSSY-UT 21.SZÁM

(Operával szemben).(

Naponta
a híres B u csk y -fé le  h a lá s z lé .
Szombat és vasárnap disznótoros 

vacsora.
Polgári árak.

Külön termek esküvők, bankették 
és bálok részére.

Az ev. hittestvérek találkozóhelyé.
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IMPERIAL SZÁLLÓ
BUCSKY ÉTTERMEI

VII., RÁKÓCZI UT 90.

Naponta a híres B u c s k y - f é J e  
h a lá sz l é .

Szombat és vasárnap disznótoros 
vacsora.

Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek 

és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

BREUER JÁNOS URI ÉMESTERIP̂SZ
BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-UTCA 22.

Részit mindennemű U R I - ,  N Ő I -  és G Y E R M E K -C I P Ő K E T
m é rsé k e lt á ra k  m e lle tt.

M értékszerinti rendelések, valam int javítások olcsón és 
pontosan eszközöltetnek.

B A R T O S S  TESTVÉREK
B U D A P ES T, VII., D O B -U TC A  50 . Te lefon: József 5 0 -6 3 .
Vállaluuk mindenféle vasszerkezetek, vlztartányok, vas
rácsok, ablakok, szellőzők készítését, valam int ezek a la 
k ítását és jav ítását, úgyszintén gyenge és erősáram ú vil
lamosberendezések szerelését és jav ítását, elektromos 
telepek és erőátvitelek tervezését és berendezését. Dyna- 
mók, motorok tekercselése és javítása. Költségvetéssel 

készséggel szolgálunk.

CHINOIN termékek gyára r.-t. ÚJPEST
=  Telefon: 906-80. 81,82,8íi. ------------

Most permetezze gyümölcsfáit,
hogy jö v ed e lm ező  term ése  legyen .

Az összes át
telelő rovar- 

kártevőket el- 
p u s z t í t j a

ENDA
a fa k érge  
kisimul, meg- 
if jodik, a káros 
moha-zuzmó 

eltű n ik .

Minden se b h e ly  bekenésére :

A L M O L A
Gombabetegségek ellen:

SULFAROL®POLIBÁR
kolloid kén szilárd mészkénlé.

2—3 kg. gyümölcs árának be
fektetése a terméstöbbletben 

“ t ö b b s z ö r ö s e n  m e g t é r ü l . Z

Minden keresztény és nemzeti érzésű magyar Bu
dapesten a „Hangya., kötelékébe tartozó Centrum, 
H áztartás Kéve és Pannónia, vidéken pedig az 
ottani Hangya Szövetkezeteknél vásárol. A Han-‘ 
gya alaptőkéje jelenleg 30 milliárd korona. A Han
gya Szövetkezetek száma Csonkamagyarországon 
1950. A Hangya múlt évi áruforgalma 636 milliárd 
korona. Áruelőlegbetéteket is elfogad tagjaitól, köny
vecskék ellenében, magas kamatozás mellett. A ta
gok bármikor felmondható folyószémlabetéteket is 
elhelyezhetnek a „Hangya" központnál. Félévnél 
hosszabb időre lekötött összeg után magasabb ka
mat jár. A tagok idegen pénznemekben fekvő tő
kéiket megőrzés végett elhelyezhetik a „Hangya" 
központnál, mely azok után előnyös kamatot fizet.

RIMAMURÁNY- SALGÓTARJÁNI  
VASMŰVEK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TELEFON:

T .  2 - 0 1 ,  T .  2 - 0 4 ,  T .  6 1 - 5 0 .  *_ _ _ _ _ _
BUDAPEST, V., NÁDOR UCCA 36.

SárirámT.nvnmda r.-t, VI.. Horn Ede-utca 9, Igazgató: Wagner Richard.
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