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Az élet kenyere.
János ev. VI. 1—15.

A böjti gondolatokkal foglalkozó keresz
tyén embernél elkerül betétien az elkomolyociás. Mérlegre vetve önmagát, vizsgalgatva
életét, odafigyelve a közeledő Nagypéntekre,
minden mentegetődzés és magyarázgjatás
mellett is gyarló tanítványnak, .gyenge ke
resztyénnek kell látszania saját maga előtt.
Mennél magasztos&bbnak tűnik fel előtte a
Megváltó, annál inkább érzi saját méltatlan
ságát mindazokkal az áldásokkal szemben,
melyeket az Üdvözítő szerzett neki is.
A böjti evangéliumok vasárnapról-vasárnapra folyton növekvő fényességben mutat
ják nekünk a Golgotha felé haladó Jézust.
Mindjobban kitűnik előttünk isteni mivolta,
kisértésen, bűnön, betegségeken, testi gon
dokon diadalmaskodó hatalma.
Ez a bőjli evangélium a ikenyeret adó
Krisztusról szól. »Mit együnk és mibe öltöz
ködjünk ?« örök kérdésével hadakozó em
berek élé oda állítja az öt kenyér csodáját.
Földi gondok közé sülyedt embereknek meg
mutatja az Istenben való bizodalom és meg
elégedettség kenyerével élő Jézust. Csüggedt
aggodalmaik között újból megszólaltatja az
Üdvözítő vigasztaló hangját: »Én vagyok
az életnek kenyere! Aki én hozzám jön, meg
nem éhezik!«
Óh milyen megmérhetetlen kicsiiiy
annak vallásossága, aki ezt komolyan és
határozottan nem hiszi. Ha szánalomra
méltó az, akinek nincsen mindennapra egy
falat kenyere sem: milyen koldus az, aki
nek az élet eme kenyeréből nincsen semmije.
Az emberek többsége ugyan a világi meg
élhetés kenyeréért szokott elsősorban fára
dozni és nyugtalankodni, de mink tudjuk,

hogy áldási, nyugalmat, békességet igazán
csak az talál, aki a lelki kenyér eledelét
kereste meg az ő Megváltójának útmutatása
szerint.
Azért becses és drága a negyedik böjti
vasárnap evangéliuma nejvünk. mert az
éhező és megeiegiteít ötezer ember csodá
latos történetén át megmutatja nekünk
Jézus Krisztusban az életnek ama kenyerét,
melybői aki eszik, örökéleinek, bizodalomnak, békességnek kenyeréből evett, odajutott
a kegyelemnek asztalához méltatlan volta
dacára is, vendégképen. Ugyanebben az
evangéliumban maga az Ur Jézus magya
rázza e csodát nekünk s félreérthetetlenül
mondja meg e fejezet 51-ik verséiben: »En
vagyok az élő, a mennyből leszállóit kenyér.
Aki le kenyérből eszik, él örökké. Az a
kenyér pedig, amelyet én adok, az én gyarló,
a világ életéért feláldozott testem.
Szerezzed meg magadnak e böjtben ezt
a kenyeret. Aki annyit dolgozol, fáradozol
magad és tieid testi kenyeréért, i m á d 
k o z z á l és d o l g o z z á l az életnek c lelki
kenyeréért is. Vájjon magadnak és tieidnek
nem volna-e kimondhatatlan'áldás, ha Isten
kegyelméből oda tartozhatnátok amaz öt
ezerhez? Ezek megtel égitése után tizenkét
kosárral szedtek össze maradókot, — mert
ez laz élő, mennyei kenyér kifogyhatatlanul
áldozza magát a világ megváltásáért. Bol
dog lélek az, aki e böjtben hallani és érezni
tudja a Megváltó ígéretét: "Aki én hozzám
jön, meg nem éhezik! ...
Luther gondolataiból: A hit nagy dolog. Hatalmát
és erejét soha nem tudjuk eléggé megérteni.
Aki kegyes és igaz ember, senki ellen nem vét és min
denkinek megadja a magáét.
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Át kellett térnie!
E lap kiváló szerkesztőjének. Mi k i é r
Károly dr., egyetemi tanárnak a >>Reverzális«
kérdésről Írott nagyértékü cikkeit mindenki
élvezettel és tanulsággal olvashatta. Remél
hetjük. hogy ezután kevesebb lesz evan
géliumi szent egyházunkban a gyáva meg
alkuvó és az egyházát re verzál issal meg
szégyenítő gyenge jellemű ember. A szülők
is bizonyosan nagyobb gonddal fognak őr
ködni evangéliumi szent egyházunk igazi,
érdekei és jövendője felett. Mert önmagukat,
családjukat, egyházukat és a Krisztus örökké
igaz evangéliumát szégyeníti meg mindenki,
aki az evangéliumi egyházat lenéző, sőt meg
semmisíteni kívánó pápás egyház javára
odaígéri a jövendők élő zálogait, édes gyer
mekeit.
Én is családapa vagyok s nekem is van
nak Istentől ajándékba és gondozásba kapott
gyermekeim. Mikor házasodási® jutottak,
elsőbb is gondosan őrködtem, hogy a ma
gunk felekezetheli fiatalokkal érintkezzenek.
Mert jobb ia tiszta házasság, mint a'vegyes.
Végtére hamarabb akad ok és ürügy a súrló
dásokra, ha a házasfelek nincsenek egy
valláson, mintha gyermekkoruktól kezdve
ugyanabban a templomban keresnek és
találnak vigasztalódást.
Mégis, minden vigyázásom dacára is
megesett, hogy az egyik fiam katholikus
leányba szeretett bele. Nosza jött a sokféle
akadékoskodás, meg a még több kellemet
lenség. A jegyeskedés máskor olyan nap
fényes egén egymást űzték a sötét, sőt ziva
taros felhők. En kereken kijelentettem, hogy
az én családomba katholikus embert be nem
fogadok. Sőt még reverzális vételével sem
elégszem meg. Nemcsak azért, mert tartozom
ezzel őseimtől örökölt szent meggyőző
désemnek, hanem azért is, miért (erre a kér
lelhetetlen állásfoglalásra engem maga a
római katholikus egyház kényszerit. Kény
szerít azzal, hogy az 1918. májusában kiadott
egyházi törvényei szerint csak a katholikus
pap előtt kötött házasságot ismeri el tör
vényesnek. Elég szégyen és az államkor
mány hihetetlen gyávaságát mutatja, hogy
a római kath. egyház’ezzel az állásfoglalásá
val a magyar állam tételes törvényeivel is
szembe helyezkedik és sok gyenge értelmű
ember gondolkodását megzavarja s igy a
társadalmi békés együttélést veszedelmezteti. En azonban azt tartom, <hogy senki
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emberfiának és semmiféle társaságnak, le
gyen az egyház vagy kaszinó, nem enged
hetem meg azt a jogcímet, hogy akár a ma
gam, akár gyermekeim tisztességes házas
ságát ágyasságnak bélyegezhesse, becsületes
gyermekeit pedig fattyuknak gvalázhassa
csak azért, mert az államok elég gyávák,
hogy Róma nagyzási hóbortját-eltűrjék.
Én azonban nem tűröm lel, mert íen megmeggyőződéses evangélikus vagyok, ezért
kellett a menyemnek hozzánk áttérnie. S
mióta Velünk és köztünk él, nagyon elége
dett, mert látja, hogy a Krisztus evan
géliumán nyugvó egyház nem szájjal vallja
csak, hanem cselekedettel és valósággal
hirdeti a Krisztus igazait és gyakorolja a
szer etetet.
Nézetem Szerint egy evangélikus ember
reverzálisa olyan bűn, melyet se kimagya
rázni, se levezekelni soha nem lehet. Még
azt meg tudom érteni, ha vegyes házas
ságoknál az evangélikus ember vesz magá
nak reverzálist, de hogy kiszolgáltassa a jö
vendőjét annak az egyháznak, mely nem
tudja és nem akarja megérteni a Krisztus
nak másik tanítványát, ezt nem tudom se
megérteni, ,se eléggé elitélni.
Egy apa.*1

A mainzi érsek szenvedélyes gyűjtője volt az ereklyék
nek. Ezt a gyűjteményt 1542-ig Halléban őriztette. Mikor az
érsek a hallei gyűjteményt költöztette, Luther feljegyzése
szerint a ktoetkező nevezetes ereklyék képezték legnagyobb
kincsét :
1. Mózes kürtjének egy darabja.
2. Három láng abból a tüzből, mellyel a Sinai hegyen
az a bizonyos csipkebokor égett.
3. Annak a galambnak 2 tolla és egy tojása, mely
János keresztelésekor Jém s fejére szállt.
4.
Annak a zászlónak egyik csücske, melyet Jézus ak
tartott a kezében, mikor leszállt a pokolba.
5. Egy marókra való annak a Belzebubnak (sátánnak)
a szakállábái, akit a pokolban legyőzött.
6. Gábriel arkangyal fél szárnya
7. Egy egész font abból a szélből, mely Illésnek Horeb
hegyi barlangja előtt bömbölt.
8. Két rőf annak a harsonának hangjából, mely a Si
nai hegyen megszólalt.
9. Három pergése annak a dobnak, melyet Miriam,
Mózes testvére vert, a Veres tengeren való áthaladás közben.
10. Egy tekintélyes súlyú ordítás, abból a hangzavar
ból, mellyel Izrael fia i bevették Jerichot.
11. 5 húr Dávid hárfájából és
12. Absalonnak 3 fürtje, melyekkel fennakadt mene
külésekor a fán.

k ak aó, c s o k o lá d é
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BUDAPEST, VIII., SZENTKIRÁLYI-UTCA 8.
— Bonbonjai, csokoládéi, cukorkái, dessert készitményei a legkiválóbbak. —
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Amí nem tér vissza.
Vaunak olyan dolgok, amik, ha egyszer
megtörténtek, soha sem lehet jóvá tenni
többé.
Két testvér élt egyszer Perzsiában, sok
mérföldre szülőfalujuktól távol. Egy napon
jött (a'z értesítés, hogy apjuk halálos ágyon
fekszik s két fiát szeretné látni. Mindketten
tüzes paripáikra pattantak s vágtattak haza
felé.
i
i ■' ; ■ ; ! i
Hosszú ideig mély hallgatásba merül
tek. Egyszer csak megszólalt AH, a fiata
labb: Testvér, a te lovad úgy látszik,
fáradt!? -Fáradt? felelte Ismael, az idősebb
testvél’ csodálkozva: az én lovam annyit leg
alább is kibír, mint a tie d ...« Ismét sokáig
lovagoltak egymás mellett, mély hallgatás
ban. De Ali megint csak (megszólalt: »A te
méned nem bírja az iramot, lassabban kell
lovagolnunk. A .testvért bosszantotta a 'szó,
mert a perzsa lovának gáncsolását személyes
sértésnek veszi. »Hallgass, — kiáltott hara
gosan — ostoba beszédeddel. Az én lovam
nem megy a tiedhez tanulni . »Egy valódi
versenyfutásnál meglátnánk, kinek a lova
marad el». »Próbáljuk meg y — kiáltott Ali.
Megsarkantyuzták a nonicsvérü állatokat s
mint ia forgószél, robogták tovább. A test
vérek egyre hevülékenyebb leltek, de egyik
sem időzte meg a másikat. „Ekkor Ali elő
vette ía korbácsot. Lova a fájdalomtól felnyeritve, előre tört s megelőzte ,a másikat.
Ali nyerte a fogadást s odakiáltott testvéré
nek: »No, te dicsekvő, kinek a lova különb?«
Vak haragjában Ismael kapta a nyilát
s öccse véresen bukott a homokba. Sírva
vetette most már magát halottnak hitt
becsére bátyja, a nyilat kihúzta s a sebe
sültet lovára segítette.
Egy elhagyott kunyhóba nagy nehezen
eljutottak. Itt puha fekvőhelyet készített kö
penyéből, a sebet kitisztította és bekötözte
s leült mellé. Mikor Ali eszméletre tért,
hálásan szorította meg bátyja kezét s szólt:
»En vagyok *a hibás. A te lovad a jobb.
Hagyj magamra. Siess haza. Gondold meg,
apánk meghalhat anélkül, hogy egyikünket
is láthatta volna . De Ismael nem mozdult,
ottmaradt a (.sebesült mellett. Néhány nap
múlva Ali jobban érezte magát, lovára fel
tudott ülni, hogy az utazást folytassák. De
milyen szomorú lovaglás volt az. Lassan,lassan lépdeltek fa lovíák s á testvérek szive
tele volt bánattal. Mire hazaiértek, atyjuk
már meghalt, röviddel megérkezésük előtt.
»Tudod, mi nem tér többé vissza? —
törte még a nyomasztó csendet Ali Igen,
— felelte Ismael — a k i 1ő 11 n y i I v e s s z ő.
Mikor m ár elbocsátottam, szerettem volna
visszahúzni, de nem Amit többé hatalmam
ban «.
Igazad van, testvér — szólt 'Ali. De
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én nem a kirepült nyílra gondolok, hanem
a k i m o n d o t t s z ó r a . Az sem tér többé
vissza, mihelyt .az ajkat elhagyta. Mit nem
adtam volna érte, ha szavamat visszatart
hatom' De már késő volt.c
Ismét csend lett. Akkor Ismael szólt
még egyszer: »S tudod, 'hogy mi nem tér
még vissza?« Az e l t é ' k o z o l í i d ő. Ha ciyódásunkkal nem lopjuk el az időt, atyánkat
még életben találjuk. S most már többé nem
látjuk őt.
Három dolog nem tér vissza:
1. Az elkövetett tett.
2. A kimondott szó.
3. Az eltékozolt idő.
Stuckert: Charakterlinien c. müvéből átdolgozta: Sz. I.

Böjti előadások.
I. A Deák-téri Luther-Szövetség böjti
előadásainak sorozatát ifebruár 26-án Greg e r s e n Lujza, a Magyar Prot. Nők Szövet
ségének elnöke, kezdette meg a bethániai
Mária alakjáról. jElmondta a hála és kegye
let ama megható jelenetét, midőn Mária
félénken és töredelmes szívvel közeledik a
Mesterhez, fejére önti az illatos nárdus
felét, felét pedig lábaira keni ^ dús hajával
törli meg. Drága kincset és szive teljes szereletét és alázatosságát áldozta... Mire
tanítja a kér. magyar nőt ez a történet?
Arra, hogy a mi keresztre feszített, ezer seb
ből vérző hazánkat szolgáljuk, áldozzunk
érte. Enyhítsük .sebeinek fájdalmát, készít
sük lelő serény munkával, buzgó imádság
gal feltámadását. »Az evangélium erejével
álljunk oda, ahol női szivekre, telkekre van
szükség. A női s z í v a föld leggazdagabb
kincsesháza, ha Isten lakozik benne. Le
gyünk alázatos szolgálóleányai az Urnák,
bűnbánó, tiszta ,lelkű Máriái a mii nemze
tünknek, akik nemcsak szivüket viszik a böjt
idején Jézushoz, de oda A-ezetik jezt az el
tévedt népet is hozzá, hogy nagy és boldog
legyen újra ez a nemzet, mely olyan sokat
szenvedett m ár!«
Március 5-én dr. S c l i o l t z Oszkár, egy
házkerületi főj egyző S i m o n P é t e r r ő l
tartott előadást. Gondolatait az örömnek, a
szenvedésnek és a vigasztalódásnák lelki
emótioi közé csoportosította.
Jézus annak örül, ha követői vannak és
ha nemcsak a szenvedés óráiban, hanem az
öröm perceiben is él követőiben a bűntudat.
Ezért telhetett ;neki különös öröme Simon
ban, kit méltónak talált a Péter elnevezésre.
A tanítványok értelmetlensége és ingadozása
is sok bánatos órát szerezhetett. Jézusnak,
kit még a leghűségesebbnek gondolt Simon
is megtagadott; hát még a (ni megtaga
dásaink, fogadalom | szegeseink s egyház
ellenes, önző viselkedésünk mennyire növel
hetik Jézus szenvedéseit.
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A mi vétkezésünk azonban bent van az
Isten világtervében is ezért a .maga idején
szóhoz jut az ő köny örületességé s kegjyelme
is. A megteszi tett, de feltámadott Jézus még
csak (egy szemrehányó szóval sem illeti
Pétert, csak ezt kérdi tőle: szeretsz-e engemV
És iaz a Simon, kinek szemeit eddig liályog
takarta, most már tisztán lát s nem csak
hogy nem tagadja meg többé Krisztust, ha
nem mint igazi Péter, mint Apostol nagy
méretű emberhalászásaival, bátor bitvalló
beszédeivel s vigasztaló leveleivel bizonyság
tevője lesz a Jézus igazságának. Nekünk is
szükségünk van a Péter hitére, bűntudatára
és szeretetére, hogy meglássak Jézust, kit
követünk, az embereket, kiket megfognunk
kell s a juhokat, melyeknek -őrzése a mi
kötelességünk.
Március 12-én G y ő r y Lóránd ny. mi
niszter J- udás I s k a r i ó t h - r ó l , március
19-én báró K a a s Albert K a j á f á s f ő p a pról tart előadást.
II. A fasori ev.. Szövetség és Nőegylet
böjti testéit március 3-án kezdette meg a fa
sori templomban. Az előadások két részre
oszlanak, először P á l apostol életében mu
tatják meg a kereszthez való megtérés útját,
a nagyhét minden estéjén pedig a mi meg
térésünk útjáról fognak szótani. Az első elő
adást K e m é n y Lajos lelkész tartotta »P á 1,
az e m b e r címmel. Rámutatott Pál fel
tűnő ellentéteire: a heves gyűlölködés és ön
feláldozó szeretetre, alázatosságára és Isten
kegyelmében való dicsekedéseire, fáradt, be
teges és elkinzott testben élő ■mindent el
bíró, örökké munkában égő lelkére. Érzi
folyton és erősen testi mivoltát, érzi bűneit
s mennél nyomorultabbnak érzi magát,
annál bizonyosabb, hogy a kegyelem által
mindenen győzedelmeskedni fog. Egyéni
ségének, rendkívüli tehetségeinek sok és
mely ellentétét bámulatosan oldotta fel
Damaskusi víziója és a 3-ik égbe való el
ragadtatása eleven élményeinek hatása alatt
az élő Jézus és az élő, kegyelmes Isten bol
dog megtapasztalásában.
Ezt az előadást március 10-én folytatja
G a u d y László »P ál v i l á g a cimen, márc.
17-én K e m é n y Lajos Pál , m i n t k e 
r e s z t y é n cimen s G a u d y László fejezi
be márc. 2 -Lén »Pál a v a l l á s v i l á g t ö r t é n e t é b e n c. előadásában.

Nem ismerjük magunkat?
cimtí cikkünkre a következő választ kaptuk:

»Amikor cikkemet a Polg. isk. közlöny
ben közzétettem, nem csupán és kizáró
lagosan a mi ev. polg. leányiskolánkra gon
doltam, hanem csonka hazánk egy régóta
vajúdó kérdését kívántam szőnyegre hozni.
Tudom, hogy van magyar egyházunknak
Veres Pálné-liceuma, de ez semmi össze

függésben nincs a mi iskolánkkal, bár sok
volt növendékünk tanult már ott és tanul
jelenleg is, volt tanítványaink más iskolákat
is felkeresnek, miért kerülnék el tehát a
líceumot?
A tervezett fejlesztett iskola nem kivánt
a líceumnak versenytársat állítani, ez távol
állt tőlem. Ép úgy távol áll tőlem, hogy
indítványommal valakinek kellemetlenséget
okozzak.
De hogy időszerű volt, bizonyítja az a
tény, hogy járt már nálam küldöttség, amely
a tanterv iránt érdeklődött, mert közel a
fővároshoz ilyen fejlesztett leányiskolát sze
retnének felállítani.
,
Béke velünk!«
M i k o 1i k Kálmán.

HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1926. márc. 14-én:
Ó ra
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d. e.

Le l k é s z neve

d . u .

Deák-tér (német)
„
(magyar
»
n
Fasor (ifjúsági)
rt
tt

Kőbánya
Simor-u. 51.
Gyüjtőfogház.
Rákóczy-út 57.
Gyarmat-u. 14.
Üllöi-út 24.
Váczi-út 61.
Bécsi kapu-tér
tt

tt

Zichy-utca
Horthy Miklós-út 27.

V s lO

11
6

10
11
4
9

11
2
10
Vili
10
10
10
11
10
11

báró Podmaniczky Pál
Gaudy László
Ruttkay Miklián Gyula
Rapos Viktor
Késmárszky Lajos
Kemény Lajos
Majba Vilmos
Dendely Károly
Majba Vilmos
Morhács Márton
Böhm János
Algöver Andor
Rimár Jenő
dr. Kiss L.
dr. Gunesch Károly
Kümmerle Ottmár
Szüts Gábor

Budafokon Petrovics Pál, Csllaghegyen Kümmerle Ottmár,
a Deák-téri és Fasori templomban 12 órakor Úrvacsora
osztás.

A pesti evang. magyar egyház évi rendes
közgyűlését március 21-én vasárnap déli 12
órakor tartja a Deák-téri iskola dísztermében.
Főbb tárgyai: évi jelentés, zárszámadás, költségvetés, egyházközségi felügyelő választás.
Egyházi adózás, Hittestvéreink túlnyomó

részé elismerésre méltó buzgósággal siet
egyházunk fenntartásához hozzájárulni. Erős
a kilátás, hogy az előirányzott hiányt nagyrészben sikerül majd eltüntetni. Amikor ezt
örömmel közöljük, meg kell említenünk,
hogy egyesek, még a jobbmódu egyháztagjaink közül is, mereven elzárkóznak egy
házunk fenntartásától, nem gondolván meg
azt, hogy ezzel milyen súlyos kellemetlen
séget okoznak küzdő egyházunknak. Az egy
házi és világi törvények megadják ugyan a
jogot, hogy a kivetett egyházi adót közigaz
gatási utón — behajthassuk; természetesen
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egyház nem szívesen fordul ilyen ügy
ijén a világi hatóságokhoz, bár végső eset
ben 'az erre hivatott egyházi közegek köte
lezve vannak erre is.
,

5

országon még sehol, ev. templomban még
soha el nem hangzott alkotásra, híveink
figyelmét. Előre jelezzük, hogy a bemuta
tásnak agy gyengéje lesz. A férfi hangok
(a tenor és basszus) erőtlensége, tehát viszonÚjabb Szontagh alapítvány. Az iglói Szon íagos hiánya. Ennek okát azonban a gyü
tagh család ev. egyházunknak nagynevű lekezet
abban a közönyben találja még,
családja kezdettől fogva s .azok közé tartozik, melyet hanggal rendelkező férfiúink mutat
mely jaz üldözések századaiban is hűségesen nak a mi énekkarunkkal szemben. Szinte
kitartott evangéliumi hite mellett. Az egy hihetetlen, hogv a legnépesebb budapesti
házi élet számára nagy tekintélyű vezér egyházban ne legyén legalább 20 -25 férfi,
embereket ajándékozott, akik önzetlen és aki hetenkint kétszer áldozatot hozna a gyü
bátor tevékenykedéssel mindig tudtak szol lekezet építésére! — Nem szívesén írjuk meg
gálni egyházunknak. De mindig ípélda volt ezt, de tartozunk vele a gyülekezetnek.
az áldozatkészségre is. Tavalyi közgyűlésün
kön is két családi alapítványukat fogadta
el az egyházközség. Most a'család nesztora:
flr S z o n t a g h Tamás, egyháztanácsosunk,
a magy. kir. földtani intézet nyug. igaz
gatója. udvari tanácsos néhai édes atyja:
i gl ói S z o n t a g h Albert, valamint saját
maga által összegyűjtött, mintegy 5000 drb
A Deák-téri egyházi énekkar f. hó 25-én
könyvből és nyomtatványokból álló könyv (csütörtökön)
d. u. 6 órakor tartja a pol
tárát minden megtérítés nélkül a magyar gári iskola dísztermében, az uj ügyrendnek
honi ev. egyetemes egyháznak ajándékozta. nek megfelelő, alakuló közgyűlését dr.
Ez ía nagy értékű adomány nemcsak a múlt R a f f a y Sándor püspök elnöklésével. Erre
traditióihoz és a család nevéhez jméltó, de meghívjuk ez utón a deáktéri Lutherszöveta .'most szervezett Luther-Muzeumnak olyan ség választmányát és tagjait, a deáktéri lel
döntő segítséget jelent, hogy ezzel túljutott készköri tanácstagjait, az énekkar rendes és
a 'megindulás nehézségein, örök emlékezetül pártoló tagjait, egyházközségünknek minden,
ez a könyvanyag »Szontagh Könyvtár; el az énekkar ügyét szeretettel támogatni akaró
nevezést fog viselni.
tagját.
A Deák-téri templom családi hírei. Ke
resztelések: Dombi Aranka Lili, Szabó Eszter,
Ferenczy Imre Károly, Sági Anna, Serfőző Erzsé
HAIDEKKER
bet, Csengető Irma Vilma, Takács Anna Gizella,
SÁNDOR R.T.
Weisz László, Csőké László. Esketések: Gregersen
sodronym ü
Rezső Hugó—Papp Jolán Margit. Hajdú István
Budapest, IX.. Üllöi-út 48/64.
József—Barbácsi
Olga, Gigi Károly, Prokop Ste
Budai fiók: II., Fö-utca 39. sz.
fánia, Lusztig Ignácz—Buzgó Stefánia. Temetések:
A Márk-passió zárókórusát fogja vasárnapi Racskó Mária 3 hónapos, Szabó Judit 18 éves,
istentiszteletünk keretén belül bemutatni a Fuchs Péterné 56 éves, Kozár József 1 éves,
deáktéri egyházi énekkar. Ez már a teljesen Emjeter György 21 éves. Adományok: N. N. szab.
kiforrt S c h ü t z Henrik örök értékű müve. rendelkezésre 100.000, N. N. egyház fenntartásra
Olyan hatalmas alkotás, melyről a mi 200.000, N. N. szabad rendelkezésre 100.000,
Bach-unk a legnagyobb elragadtatás hangján N. N. szegényeknek 50.000 korana.
nyilatkozott. A megváltás ténye, Isten ke
A Deák-téri Konfirmáltak Egyesülete
gyelmének a (Jézus Krisztusban való fel f. hó 7-én tartott összejövetelén szavaltak Schütz
kínálása ihlette zenei megnyilatkozásra a Ottilia, Jagyugy Pál és Fischer Ilonka. A jövő
költőt. Refriainszerüen tér vissza mindig az vasárnapon tartja az egyesület tea-délutánját,
a gondolat, melyért a keresztyénség •van: melyre a tagokat szeretettel elvárja.
: in cruce 'salus«, a kereszten az üdv. Ellen
A fasori lelkésztanács és a szövetségi
állhatatlan erővel akarja Schütz rábírni
választmány
március 14-én, vasárnap déli 12
benne és általa az embereket arra, hogy
^adjanak hálát az Istennek a Jézus Krisztus órakor együttes ülést tart, melyen a Deák
által, akire ráemlékeztet minket a velünk téri lelkészköri tanács belmissziói javaslatát
adott szenvedés.« Ez a bizonyosság, ez a tárgyalja meg. A lelkészköri presbitérium és
tisztán meglátott cél kemény dur-ban zug a szövetségi választmányi tagokat ezúton is
Dele a gyülekezetbe. Az egyházi hangnem meghívjuk s kérjük megjelenésüket.
ben irt 5-ik zsoltár, az Isten irgalmát kereső
A fasori templom családihirei. Ke r e s z 
bűnös ember vergődése után ebben a kom t e l é s e k : Borostyán Szidónia Ilona, Sztrepozícióban megszólal a Megváltót megtalált hoczky Ilona, West phal Ella, Horváth
hivő ember! Felhívjuk erre, Magyar Endre, Szaip Mihály Ferenc, Vietorisz Ta-

VASBUTOR, drótkerítések
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más. Adáni Gyula.
remet e se k : Riunpf
.láhosné (50 éves, özv. Marék Istvánné57 éves,
Szkubik István 21 éves.
Adományok:
vakok bibliájára N. N. 25.000, Rajtár István
kelenföldi templomra 50,000, árvízkáro
sultaknak 15,000, özv. Irsele Józsefné óbudai
templomra 50,000, árvízkárosultaknak 15,000
klói’.

Akar elegánsan és olcsón öllflzkódni?
Forduljon ALTHEIM GYULA
úri szabóhoz
BUDAPEST, VI., IZABELLA-UTCA 65.

Cseh-Szlovákiából kiutasított ev. vallásu
hivatalszolga bármily munkát elvállal. Fele
sége takarítást, tiázi munkát keres. Címe:
Biski János. VT., Gömb-u. 59., 1. 3.
Előfizetések és adományok lapunkra.
Süss Károlyné 20,000, Hang Gyula 20,009,
Czéh István 40,000, Kiss Aranka 40,(X)0, dr.
Láng Ignác 40,000, Bendes Teréz 40,000,
Szluika Ella 40,000, dr. Böhm Dezső 40,0-00,
Iíóka Ferencné 40,(XX), Bikfalvi Miklósáé 50
ezer, Kratochvill Károly 30,000, Horváth Pál
né 20,000, Tornán József 25,000, Farádi Imréné 30,000, Kimar Jenő 50,000, Ürögi István né
20.000, dr. Barnabás Pálné 109,000, Hörcher
Gyula 40,000, Wellmann Zoltán 40,000, Kirchmajer Elemér 40,000, id. Vizi József 50,0lX),
R. ©érts Mimi 50,000, Bahauec Mihály 50,000,
Szlávik Janka 20.000, Lavotta Gyula 50,000,
dr. Knezovils Adolf 20,000, dr. Fejér Árpád
100.000, Grosz János 20.000, dr. Moravesik
Gyula 40,000, Horváth Antal 50,000, Irgang
Ilona 50,000, Garami Károly 50,(XX), Sándor
Elek 40.000, Keleti Jolán 50,000, Kormos Pál
tüO.(XX). Juriczkv Károlyné 20,000, Míklér
Edith 20,000, Hildák György 20,000, dr. Lamotte Károly 50,000, dr. Felkai Ferenc 50
ezer, Bohus Rezső 50,000, Sklinszky Ferenc
né 100,000, Lipták Nán donié 40,000, Zimmermann Kezső 20,000, Gröbér Lajosné 100.0ÍX)
kor.
I

Adománykimutatás a kőbányai templomépitési alapra. Prádl Józsefné 200.000, Gally
László 500,000, Netling Katalin 50,000, Polsch
Sándor 25,000, Hajba Károly 300,000, N. N.
20,(XX), Guzák Józsefné 66,000, Öllé Antalné
25.000, Simkó István 50,000, Körőssy Károly
500.000, Ledács Kis Istvánná 1,000.000, Bodács István 100,000, Sc.hieb Rezső 500,000,
Bázlik Jánosné 50,000, Horváth Elek 100,000,
dr. Soós Zoltánná 1,000.000, Everling Róza
100.000, Király István 50,000, Szebek Mihály
10.000, Márkus Jánosné 50,000, ifj. Linczényi
József 10,000, id. Linczényi József 60,01)0,
Uray János 500,000, Baritz Anna 280,000.
übernucs Mihály 500,000, Turnéé Viktor 101)
ézer, Stéiner János 1,000.000, Virág Pálné 50
ezer, Magnezit R. T 200,(XX), Kozma Imre 100
ezer, Mózer Ottóné 500,000. Piruát Antalné
200.000, Bella Albert 500,001), Piciiéi' Dániel
1.000.
000, Baucr Rczsőné 50,000, Bertalan
János 100.000, dr. Lovaszik György 1,000,000,
Schultz Miksa 2,(XX),000, Turner Elemér 3<:Ó
ez ej-, Graepel Hugó 250,000, Keul Vilmos
500.000, ifj. Keid Vilmos 250.000, Keid Lujza
250,(XX) kor.

W I GAND

MIHÁLY

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgona- és harmónlumgyár r.-t., Pécs.
Budapest, IV., Semmelweis-u. 10.
Telefon : 139-34.

O

Telefon: 139-34.

Készit uj orgonákat, művészi kivitelben, Pneu
matikus és elektromos átépítések. Mindennemű
javítások. Uj homlokzat-sipok. Tisztítás, hango
lás, orgonák karbantartása-

Harmónlumok részletre:
2,800.000 koronától feljebb.

ÍOOO ul orgona.

60 éves múlt.

ÚRI S Z A B Ó

Budapest, IV.,Kecskeméti-u.5. V*em.

(Királyi Pál-u. 6.)
Telefón : József 104-35.
Úri ruhák, magyar disz és mindenféle sport___c_
munkák speciális készitöje.
::

A X. kér. Simon-u. 51. sz. alatti evang.
templomban vallásos est lesz márc. 14-én, va
sárnap d. u. 5 órakor, mely alkalommal vitéz
Horkay tábori lelkész fog előadást tartani.

Vajda M. Pál fényképészeti
Telefon

VII., Damjanich-u. 52.

Telefon

Gyermek- éa hölgy felvételek készítésében specialista.
Az egyházközség taglal és családtagjainak 25°/o kedvezmény.

NI TSCH MIHÁLY
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.

műterme

Szőnyegek, függönyök, keretátvetők

eladása nagyban és kicsinyben

Helyreigazítás. Febr. 14-iki számunkbann
Óbudai hírek c. alatt két téves nyugtázás
vall. Tilt Józsefné és Schreiber József nem
száz—százezer koronát, hanem egy-egy mil
lió koronát adományoztak az óbudai temp
lom alapra.

Kurucz F. Károly-nál
Budapest, IV., Semmelweis-u. 9. sz.
T elefon: 19—82.
A Tolnai S ző n y eg - és S zövőgyár R. T.
gyári lerakata.
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MEISTER TESTVÉREK
faárugyár, fornir és srözftirésztelepe

Re k e s z e n k é n t
minden irányban
nagyobbithatók
P r a k t i k u s , olcsó
Kapható:

Budapest, VII, Dongó ucca 3.

Telefon: József 93-47.

GYÁRTMÁNYAI: Oörlécek, parketták, méhkap*
tárak, óraszekrények, bel- és külföldi késvágásu
és fűrészelt fornirok, lemezek, tömörfák, kép*
faragó és esztergált áruk, valamint mindennemű
asztalos munkák.

LINGEL KÁROLY ÉS FIAI
ELSŐ MAGYAR FAÁRU- ÉS BÚTORGYÁR

BUDAPEST,
VII., Rózsa-utca

4— 6.

BUCSKY PÉTER
OPERA-ÉTTERMEI
...............................

É S

=

=

VEZEKLŐ-PINCE

LOKSA IMRE

VI., A N D R Á S S Y -U T 21. SZÁM
(Operával szemben).?

MÉSZÁROS

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

TELEFON: 138-58.

FÁBRÓRÁS
Y IMRE
BUDAPEST,
A j á n l j a legjobb
készitményu inga-,
ebédlő-ésébresztőóráit, legjobb svájci
zsebóráit
a legolcsóbbtól
a legdrágábbig.

T.

, , ,

~

Javításokat gyorsan
és
jutányosán te ljesít
jó tá llá s m ellett.

Naponta
a híres B u c sk y -fé le h a l á s z l é .
Szombat és vasárnap disznótoros
vacsora.
Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek
és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

TOROK

BÉLA

épület- és mülakatos

PESTI JÁNOS KALAPOSM.
BUDAPEST, IX., ÜLLÖI-UT 31.
(KINIZSI-UTCA

BUDAPEST, Vili., ÜLLÖI-ÚT 24. (Szentkirályi-utca sarok.)
Takaréktfizhelyek állandóan raktáron.
Minden e szakmába vágó javításokat vállal.

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.

BALDAUF MÁTYÁS

„MÁTYÁS PINCÉJE"
BUDAPEST,
IV., ESKÜ-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 .

Minden evangélikus testvérünk szives figyelmébe
ajánljuk az alant felsorolt időszerű olvasmányokat:

Dr. Antal Géza: A gályarabszabaditó korona
Ruyter Mihály . ......................... 7.000
Borsos István: A gályarabok története 25.000
Fenyves Ede: Zsedényi István a gályarab 7.000
Hfírk József: Die evang. MartyrerFamilie K e c z e r.......................... 7.000
Krupec István: Az illavai hitvalló . . 3.500
Dr. Masznyik Endre: Novák Márton 3.500
Rácz: A pozsonyi vértörvényszék áldo
zatai I—II.
.................. . 45.000
Kaphatók:

a „LutherTárs.” evang. könyvkereskedésében
Budapest. Vili.. Szentkirályi-utca 51/a-

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP
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Szántógép- ás autámotorhengereket
speciális csiszológépen leggyorsabban, legpontosabban és leg
olcsóbban csiszol, dugattyúkat és minden a szakmába vágó
alkatrészeket legjutányosabbap készít

DEDICS TESTVEREK
Budapest, VIII.,f Óriás-utca ,15. Telefont J. 3—48.
A 1 a p i 11 a t o"t t 1 9 0 3.

CHINOIN
..■■

termékek gyára r.-t.
Telefon: 906-80.81,82,83.

ÚJPEST
------

Most permetezze gyümölcsfáit,
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B A R T O SS TESTVÉREK
BUDAPEST, VII., DOB-UTCA 50.

Telefon: József 50-63.

Vállalunk mindenféle vasszerkezetek, viztartányok, vas
rácsok, ablakok, szellőzők készítését, valamint ezek ala
kítását és javítását, úgyszintén gyenge és erősáramú vlllamosberendezések szerelését és javítását, elektromos
telepek és erőátvitelek tervezését és berendezését. Dynamók, motorok tekercselése és javítása Költségvetéssel
készséggel szolgálunk.

GÉCSJÁNOS
ANGOL ÚRI SZABÓ

B U D A P E S T , V., S A S - U T C A 6„ I, E;M.
Készít a legújabb divat szerint, elsőrangú kivitelben, bármely
kényes ízlésnek megfelelő url öltönyöket és palettokat.
Hittestvéreinknek 10% engedmény.

hogy Jövedelm ező term ése legyen.
Az összes át
telelő rovarkártevőket el-

puszt í t j a

ENDA

a fa k érge
kisimul, megifjodik, a káros
moha-zuzmó
eltű n ik .

SCHULLER MIHÁLY
VI., D essew ffy-utca 45.

vállalata

Telefon: 25-39

VÁLLAL: villanyvilégitósi-, erőátviteli- és teljes üzem berendezést,
csengő-, biztonsági-, tűzjelző-, távirdai-, villámhárító-, automatikus
telefon kapcsolók, telefon- és RÁDIÓ BERENDEZÉSEKET, jótállás
mellett. — A hittestvérek szives támogatását kéri.

Minden se b h e ly bekenésére:

ALMOLA
Gombabetegségek ellen:

Imperial Szálló

SULFAROL®POLIBÁR

BUCSKY ÉTTERMEI

kolloid kén

szilárd mészkénlé.

VII., RÁKÓCZI UT 90.

2—3 kg. gyümölcs árának be
fektetése a terméstöbbletben

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

KILTZ JAKAB és TÁRSA
ÜVEGCSISZOLÓ- TÜKÖRGYÁR

BUDAPEST, Vili., PRÁTER-UTCA 84. sz.
TELEFON: JÓZSEF 54-76.

BREUER JÁNOS URI ÉMESTERIP^SZ
BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-UTCA 22.

Készít mindennemű URI-, NŐI- és G Y E R M E K -C IP Ő K E T
mérsékelt árak mellett.

Naponta a híres B u c s k y - f é l e
halászlé.
Szombat és vasárnap disznótoros
vacsora.
Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek
és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

Mértékszerlnti rendelések, valamint javítások olcsón és
pontosan eszközöltetnek.

STEINHAUSL É S KÖLBER

KIRSGHENBAUM GUSZTÁV FIA

SCHOLTZ RÓBERT cs. é s kir. udv. festő utódai
sz o b a festő k és m ásolók

PALA, CSERÉPFEDÉSI és TETŐ JDKARBMTARUSI VÁLLALAT

BUDAPEST, IX., TÜZOLTÓ-U. 3.
TELEFON: JÓZSEF 8-24.

Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Bderotea 9.

BUDAPEST, Vili., BEZERÉDY-UTCA10.
Telefon: József 21-33.

Alapítva: 1879.

Igazgató: Wagner Richard.

