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A jó pásztor.
János ev. 10, 12-16.

Ez az evangéliumi rész a jó pásztorról 
beszél, akit a keresztyénség a Golgotlia óta 
úgy ismer, mint aki életét is odaáldozván 
az ő juhaiért, örök váltságot és kegyelmiét 
szerzett nekik.

A sekélyes és gyakran külső szavakba 
foglalt vallásosság “ megelégszik ezzel az 
általános jelentőséggel s a közfelfogás egy
szer smindenkorra megszerzett tőkének gon
dolja a Jézus által biztosított megváltás és 
örökélet áldásait. A nagy többség azt gon
dolja, hogy bármennyi tév.elyegés után, 
bármikor oda lehet szaladni a jó pásztorhoz 
és az ő vére fehérre mossa a bűnös lelkeket 
bűneiktől... Kedvenc kifejezése ez a keresz- 
tyénségnek. Kényelmes feltevés ezt hinni, 
mert ebben bizva mindig újból és újból el 
lehet halasztani a komoly megtérést, a meg
szokott bűnös hajlamokkal és életmóddal 
való igazi szakítást.

Vájjon összeférne-e Isten atyai és Jézus 
megváltó szeretetével, de egyúttal igazságos
ságával is az, hogy egyiknek folytonos ön- 
vivódásait, javulásáért való küzdelmeit, ma
gával való harcaiban előálló szenvedéseit 
ugyanolyan értékűnek tekintené csupán, 
mint azl az okos és óvatos s z á m ítá s t ,  
amellyel mások maguknak sok mindent 
megengednek, élnek szenvedélyeiknek, vét
keznek a megbocsátás reményében és mind
ezt teszik azzal az önáltatájssal, hogy az 
emberi gyarlóság, melyre hivatkozni meg 
nem szűnnek, nemcsak az emberek szemé
ben, hanem Isten irgalmában is elegendő 
magyarázat könnyelmű vétkezéseikre? Még 
lelkiismeretűk sürgetéseire sem akarják

észrevenni, hogy ezek az apró vétkek, apró 
hitetlenkedések, apró önzések és bűnök 
lassanként egész életüket megtöltik s min
dig messzebb sodorják okiét az igazi keresz
tyén élettől.

Mink másképen hiszünk. 'Mi tudjuk, 
hogy nekünk nemcsak keresztre feszített 
Megváltónk, hanem jélő Krisztusunk is van: 
jó pásztor, aki vezetget, ajtó, melyen át az 
életbe kijárunk és bejárunk és jó legelőre 
találunk. Nekünk élő Krisztusunk van, aki 
azért jött, hogy az ő j'uhainak is életük 
legyen. Életét adta a juhokért, de életei is 
adott példának az ő híveinek. A javulás, a 
komoly keresztyénség jó pásztora halad 
előttünk, reá bízzuk magunkat és követni 
akarjuk őt egy jobbuló élet minden fáradt
ságán keresztül. Bajaink, szenvedéseink, 
vívódásaink és reménységeink mezőin 
vezetget minket hűvös vizeknek áldoll 
forrásaihoz. . .

Belmissiói munka és jótékonykodás.
(Az évi jelentés negyedik része.)

A Veres Pálné nőnevelő intézettel kapcs ,- 
latos internálás S z l u i k a  Ella igazgatása 
alatt egészítette ki a nevelő munkát. Ez év
ben 57 bennlakó növendék volt. Természe
tesen internátusunkba is nagyobb számmal 
fognak felvételt kérni saját iskoláink nö
vendékei, ha képesítő, államérvényes bizo
nyítványt adhatunk. A jövő iskolai év evan 
gélik us leánynevelésünk történetében neve 
zetes elindulás lesz céljaink felé.

A 67 éve fennálló Budapesti Iparosképző 
Protestáns Egylet ez évben is buzgón tevé
kenykedett. S z n c h o v s z k y  Gyula vallás
tanár, mint az egylet titkára, fáradozott.
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Estélyek, előadások, ének- és zenekar bizo
nyítják az eleven életet.

A rendőrségi valláserkölcsi oktatást ez 
évben is G a u d y  László végezte.

Külön meg kell még említenünk, hogy 
a Gyűjtő fogházban H a j b a  Vilmos lelkész 
és a toloncházban G a u d y  László igazgató 
részesítik rendszeres lelkigondozásban a le
tartóztatottakat. Ez a munka nagyjelentő
ségű és sok áldás fakadhat belőle, de úgy 
ez, mint a kórházgondozás nélkülözi a meg
felelő vallásos iratokat, valamint a patronage 
egyletek segítését. Szeretetházunk sajnos, 
ebben az évbeli is szünetelt. Tekintettel azon
ban arra, hogy a kerületi lelkésznek a Deák
térre való beköltözésével az épület nagyobb 
része felszabadult, bizza meg a közgyűlés 
az egyháztanácsot, hogy a Szeretetház ügyét 
vegye újra tárgyalás alá.

Midőn örömmel jelentjük be azt, hogy 
az egyház eselekvényes tagjainak számát az 
újabb összeírás feldolgozásával 7<J0f)-rőL 
8500-ra emeltük, elérkezettnek látjuk az időt 
arra, hogy az ügyvezető egyháztanácsot kép
viselőtestületté fejlesszük át. Indítványozzuk 
tehát, hogy a szabályrendelet megfelelő át
dolgozására hívja fel a közgyűlés az egyház- 
tanácsot.

Egyházunk múlt évi életének ez az álta
lános képe azt mutatja, hogy az egyházi élet 
a továbbfejlődés utján van, sok a munkatér, 
de a munkaerők készségesek és buzgók. 
Amit emberileg meg lehet kísérelni, meg
teszi mindenki és ideiglenes eredménytelen
ség senkit nem lesüggeszt el, mert tudjuk, 
hogy Isten országának (dolgozunk s minden 
vetésnek előbb-utóbb meg jő á gyümölcse. 
Leginkább megkötöttek Vagyunk a jótékony
kodás terén, mely csekély anyagi erővel nem 
tud megküzdeni az óriási nyomorúság sok
szor ijesztő eseteivel. Pedig e téren is fü
veink áldozatkészsége ebben az esztendőben 
is példaszerű volt. A Deák-téri lelkészi kör
ijén a különféle célú adományok és temp
lomi adakozások végösszege 103,058.411 K, 
a fasori lelkészi körben 107,449.120 K, a X. 
kér. lelkészi körben 101,646,349 K, mely
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összeghez ha még hoazá vesszük ifj. dr. 
P ő z e l  István egyháztanácsos különböző 
célokra adományozott 1000 pengős, vagyis 
12,500.000 K-s, a fasori Luther Szövetség
nek a Családi Lapi'a adott 2,875.000 K-s és 
az Evangélikus Családi Lapra egyesek által 
előfizetésen felül adományozott 3,750.000 K-t, 
akkor az elmúlt évben az önkéntes ada
kozás és jótékonykodás végösszege: 331 
millió 828 ezer 880 K, ami a múlt évi nagy 
eredményt kerek 10 millió K-val haladja 
felül. Annak bizonysága ez, hogy híveink 
e nehéz időkben még megerőltetésük árán 
is meghozzák áldozatukat az egyházszereíet 
és emberszeretet nemies oltárain.

Itt említjük meg br. P r ó n a y  Dezső kö
vetésre méltó példáját, mellyel néhai atyjánk 
300 ezüst pengőről szóló és elértéktelenedett 
alapítványát ezüstben visszaállította.

Az elmúlt év folyamán egyházközségünk 
munkásai közé is többször eljutott az Ur 
elhivó szava. Így H a j b a  Vilmos lelkészünk 
nejét, szül. Doleschall ‘Elfridát szólította 
magához múlt év május havában. Egyház- 
tanácsosaink közül dr. L i p t á k  Pál nyug. 
államtitkárt, dr. K é l e r  József kúriai bírót, 
K o 1 b a Lajos vásárpénztári igazgatót és 
akit az élők között is mindig elsőnek} kellett 
emlegetni az egyházszerető és önfeláldozóan 
szolgáló szivek közül: G y ő r y  Lóránt volt 
földművelésügyi minisztert, a nagy S z é 
k á c s  József unokáját, G y ő r y  Vilmos lel
készünk fiát. A Deák-téri lelkészi kör ta
nácsából J a k o b i  Kálmán nyug. főigazgató 
tért meg az örök élet Urához és hosszú 
betegség után elhunyt L u k á c s  Lajos, aki 
15 éven át volt egyházfi a Deák-téri temp
lomban. Fejezze ki a közgyűlés nemcsak az 
egyházunkat ért veszteségek feletti fájdalmát, 
hanem részvétét is a gyászoló szivek iránt és 
őrizze meg a munka utáni pillenőre tértek 
emlékezetét hűségesen.

A személyi változások során sajnálattal 
keit jelentenünk, hogiy K i m e r  Gusztáv 
Deák-téri segédlelkész, íki tminden tekintet
ben megfelelő munkása volt hivatásának, 
Békéscsabára távozott. Helyét W o 1 f Lajos 
segédlelkész foglalta el, (kit bizalommal és 
szeretettel fogadunk. Ez alkalommal is bú
csút kell mondanunk i Mi kol j k  Kálmán 
polgári iskolai igazgatónak, íki félszázadot 
meghaladó áldásos munka után vonult a 
megérdemelt pihenés éveibe s kinek helyén 
dr. B ö h m  Dezsőtől várjuk régi jó nevű 
iskolánk hírnevének megőrzését és gyarapí
tását. Végül nyugalomba vonult S a s s  Béla 
vallástanár, miután az évek óta húzódó kér
désekben békés megegyezést sikerült létre
hozni.

(Folytatjuk.)
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Olaszországban.
Április 8—23-ig egy 38 tagú társasággal 

Olaszországban jártam. Tüzetesebben ki
fej ezve, t ulajdonképen keresztülrohantu nk 
azon az országon, «ahol a citrom virágzik*. 
Megnéztük Triesztet a bájos Miramarral. a 
cölöpökön épült, kedves Velencét, a szép 
Flórén cet, Rómát, az örök városit, a gyö
nyörű NYipoIvt és a pálma-kertes Palermói 
Annyi természeti szépséget és annyi bámu
latba ejtő művészetet láttunk, hogy azt el 
sem lehet egy könnyen mondani.

Az embernek azonban mindig észre kell 
venni az embert. Azt az embert, aki. a földön 
jár, akivel találkozik, akivel együtt küzd a 
földi létért és az örökkévalóságért.

Megfigyeltem az embereket is. Meg
figyeltem az olasz népet, amely ellenségből 
jóbarátunk lett és őrül a mi élniakarásunk- 
nak.

Az olasz népről eddig az a téves felfogás 
tartotta magát mindenütt, hogy kényelem- 
szerető és munkakerülő. Mikor láttuk jól 
megművelt szántóföldjeiket, mindjárt szám
űztük lelkűnkből ezt a mesét. Ipara és keres
kedelme is fellendült. Koldust egész utunkon 
nem láttunk annyit sem, mint amennyi fő
városunk egyetlen forgalmasabb utcáján 
található.

A honpolgárt együttérzés feltétlenül na
gyobb, mint nálunk. Mussoliniért mindenki 
egyformán rajong. A gyerekek nem trágár
ságokat firkálnak a falakra, hanem ha ir
káinak valamit, csak azt az egyet írják: 
Evviva Mussolini! (Éljen Mussolini!)

Az erkölcsök is jobban álllanak Olasz
országban, mint nálunk. Az aszfaltbetyár- 
kodás ismeretlen fogalom. Olyan rövid 
ruhákat, mint amilyet nálunk a dunaparti 
korzón láthatsz, ott nem láthatni. A bubi
frizura egyáltalán nem hódit és cigarettázó 
olasz nőket nem láttam sem cukrászdában, 
sem kávéházakban.

A vallásos élet terén azonban bizonyos 
lanyhaság és felületesség tapasztalható.1 gaz 
ugyan, hogy a katholiküs embernek egészen 
más fogalma van az istentiszteletről, mint 
nekünk. Akkor megy be a templomba és 
ajkkor jön ki onnan, amikor akar. így az
után bajos megállapításokat tenni a temp
lomlátogatásokat illetőleg. Tény az, hogy 
Olaszországban nem veszik olyan szigorúan, 
mint nálunk. Parlemóban husvét első nap
ján is nyitva voltak az üzletek1.

Mit tanuljunk Olaszországtól? Tanul
junk mindenesetre .összetartást. Ha az 
összetartáshoz igaz vallásosság is járul, 
akkor nein alap nélkül fogunk! hinni 
Magyarország feltámadásában.

Sorsunk Isten kezében van. Reméljük, 
hogy az olasz nép rokonszenve megtenni 
majd országunkban áldásos gyümölcseit és 
az isteni kegyelem a magyart is azok közé 
a népek közé állítja, amelyek akarnak cs 
tudnak is hivatásuknak élni.

P a p  Ferenc.

D. Dr. Elert előszava
könyvének magyar fordításához.

A keresztyén theologia a kér. egyházzal 
szoros összefüggésben van, mert alapja Isten 
Igéje, az az örök igazság, amelyet az Ur 
az egyházra bizott. A filozófus olyan igaz
ságokra támaszkodik, amelyet a természetes 
ember szive is megőriz. A theologüst azon
ban a kinyilatkoztatás élteti, amelyet csak 
a hivő fogad el és érthet meg. [Ezért lényege 
minden theologia munkálkodásnak valami 
általános érdekű, de egyéni személyes mo
mentum. A kinyilatkoztatás az általános igaz
ság, a hil pedig személyes, egyén i dolog. 
A hit mindenkiben egyéniségének meg
felelően fejlődik. A theologia nem lehet 
azonban önkényes, mert ebben megaka
dályozza az Isten Igéjéhez és az igazság
hoz" való kötöttsége, kötelessége azonban, 
hogy az általános érvényű igazsághoz 
konkrét formákat találjon. Ezek a formák 
csak korából valók lehetnek. Ezért változó 
a theologia, de mégis mindig olyan kell 
legyen, hogy mindenki megértse. S bár a 
hit egyénileg végzi el hatását mindenkiben, 
ezért nem olyan, amely az egyeseket egy
mástól elválasztaná, sőt közösségbe tömöríti. 
A szentek gyülekezete, az evangélium és hit
vallásunk szerint valóban olyan szentek 
gyülekezete, akik egyhitüek.

A theologia nemcsak az egyházra támasz
kodik, hanem dolgozik is érte. De nem 
úgy, hogy az egyháztagok hitét adná, mert 
azt Isten szent lelke végizi el, hanem a 
theologia küzd azokért a kifejezésekért, 
amelyeket az egyház hitéletében használ. 
Lutteri egyházunk hitvallási iratai is ezt 
tették. Ezek alkották meg azokat a formákat 
mindazon hívők gyülekezete számára, ame
lyek a reformáció százada !óta életre keltek. 
A theologia adja meg arra az önvizsgáló
dásra is a lehetőséget, hogy vájjon atyáink-

'•SS- ZONGORÁK, HARMÓNIUMOK
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron
Ehall M. Bpest, VI., Andrássy-ut 15., I.
Vásárlás előtt saját érdekében fel
tétlenül nézze meg raktáraimat.

25 ÉVES
KERESZTYÉN CÉO.
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kai közös hitet vallunk-e, egyben azonban 
megjelölik azokat a határokat is, amelyek 
jelzik, hogyha az evangéliumhoz hűek 
akarunk maradni, meddig mehetünk el, de 
nem oldanak fel azon feladat alól sem, hogy 
hitünknek a mai formákban is megfelelő 
kifej ez és eke t használj unk.

Tudatában vagyok annak, hogy a kor 
kifejezés módja rám is hatással van, de ez 
össze is kapcsolódik az általános jellegű 
igazsággal, kinyilatkoztatással és Isten Igéjé
vel is és igy egynek tudhatom magam lutheri 
egyházunk megalkotóinak hitével is. Remé
lem azt is, hogy a lutheri egyház hitéhez 
való kötöttség erősödni fog s ha némely 
helyen gyengült is, uj életre kap. A má-nak 
nagy ökonomikus törekvései bizonyosan sok 
keresztyén lelkében megerősítették az ilyen 
közösség gondolatát, ez azonban csak akkor 
lesz állandó jellegű s akkor fog megfelelni 
az egyház Ura akaratának, ha alapul a hit
nek és a hitvallásnak közössége szolgál.

Ezért kötelességünk, hogy a nemzeti 
határokon felül elsősorban azokkal a keresz
tyénekkel keressünk közösségét, akikkel egy 
hitben élünk. Első feladatunk az, hogy a 
különböző nemzetek lutheránus egyházai 
minél közelebb kerüljenek egymáshoz. Ha 
van is közöttünk némely tekintetben különb
ség, h i t b e n  mé g i s  e g y e k  v a g y u n k .

Az a kívánságom, hogy könyvemnek 
magyar fordítása is arra segítsen, hogy 
lutheri egyházunk tagjai a határodon át egy
mással kezet szorítsanak. Ez a könyv, a 
német lutheránus egyház testvéri üdvözlete 
a magyarországi lutheránusoknak.

Erlangen, 1926. D. Dr. El é r t .
HÍREK.

Istentiszteletek sorrendje 1927. máj. 1-én :

H e  I y
öra 
d. e.
d.u.

1
L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) i/slO Mohr Henrik
» (magyar 11 Wolf Lajos
» » 6 Ruttkay Miklián Gyula

Fasor (ifjúsági) 10 Bereczky Sándor
n 11 Kemény Lajos
n 4 Késmárszky Lajos
„ német 5 Broschkó G. A.

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-u. 51. 11 Dendely Károly
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. 1/211 Pap Ferenc
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Váczi-űt 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 10 báró Podmaniczky Pál
Horthy Miklós-út 27. 11 Tomcsányi László

Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál. Május 
8-án a Deák-téri templomban Mohr Henrik, a fasoriban 
Késmárszky Lajos, a tisztviselőtelepi templomban Majba 

Vilmos prédikál,

Tisztújító közgyűlésünk április 24 és 25-én
folyt le. Vasárnap délben nyitotta meg 
1. a n d g r á f  János másodfelügyelő a köz
gyűlést, mely megáll api lotta az összehívás 
szabályosságát, a határozatképességet, el
vetette a beterjesztett halásztó indítványt s 
elrendelte a szavazás megkezdését. Uéli léi 
egy órától d. u. 5 óráig s másnap d. e. 9-től 
d. u. 5 óráig tartott a zavazás. A szavazat- 
szedő bizottság, mely B e n y ó  Vilmos, dr. 
B öhrn  Dezső, K e m é n y  Gyula, Ok o l i -  
c s á n f i  Gyula, P é t  hő ( György, dr. 
P l a t t h y  János, Sz a b ó  Imre és Z s é 
d é n  y i Béla tagokból állott, dr. S z o n t a g h  
Tamás elnöklete alatt fáradhatatlanul dol
gozott, hogy minden rendben cs törvényesen 
menjen végivé. Bár a vasárnap délutáni nagy 
eső bizonyára sokat visszatartott, a legutóbbi 
tisztujitáskor szavazott egyháztagok számá
nál háromszorosan nagyobb számú szava
zat gyűlt össze. Mig 1921-ben 151 érvényes 
szavazat volt mindössze, addig ez alkalom
mal 476 szavazatot adtak le, melyből a bizott
ság 445 'szavazatot (fogadott el, mig 31-et 
kénytelen volt visszautasítani azért, mert 
adóhátralékosság miatt az illetők nem voltak 
a névjegyzékbe felvéve. A 445 szavazat közül 
431 változatlanul nyújtotta be az egyház- 
tanács jelölő ivét, mig 14 szavazólapon 
különböző változtatások voltak. A szavazat- 
szedő bizottságnak az eredményről szóló 
jelentése most az egyháztanácshoz kerül, 
mely az eredményt meg fogja állapítani s 
intézkedni fog az uj egyháztanács beikta
tásáról.

Vajda M. Pál műterme " I
Telefon VII., Damjanich-u. 52. Telefon

Gyermek- és hölgy felvételek készítésében specialista.
Az egyházközség tag jai és család tag jainak  25% kedvezm ény.

Dr. Havass Rezső halála. Temlómainkra
fekete zászlót tettünk, mikor dr. H av ass  
Rezső halál hírét megtudtuk. Egyház- 
tanácsaink közül olyat veszítettünk el, aki 
hosszú évtizedeken keresztül a legbuz
góbbak, fáradhiatatlanok s egyházukért min
dig hűségesen harcolók közé tartozott. Buda
pest székesfővárosnak, főleg a Józsefváros
nak köztisztelt vezérembene volt, más val
lásfelekezeteknek is jóbarátja, aki nemzeti 
ideáljaiért, szeretett fővárosáért és kedves 
tudományáért: a földrajzi tudományért min
dig lelkesen és áldozatkészen munkálkodott. 
A legnagyobb kitüntessél, amit evangélikus 
egyházunk neki adhatott, akartuk éppen 
megtisztelni őt. Vasárnap délután, mikor 
temetése volt, szavaztunk az ő tiszteletbeli 
presbitérségére a már előbb elkészült sza
vazólistán. Temetésén a ' székesfőváros, a 
földrajzi társaság, az Adria-egyesület kép
viselői ismerték el' kiváló érdemeit s külö
nösen meleg és szép szavakkal búcsúzott tőle
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szereteti Józsefvárosa nevében N o v s z k y  
János törvényhatósági bizottsági tag. Egy
házunk hálás szívvel fogja megőrizni em
lékét legjobbjai között.

Az óbudai ev. egyház templomépitési célja
érdekében a pesti egyháztagok segítségére 
és támogatására is számit s ezért egy-egy 
istentisztelet offertoríurnát kérte a Deák-téri 
és fasori templomban. Ajz egy ház tanács 
hozzájárulásával május 8-án a Deák-téri és 
május 15-én a fasori templomban az óbudai 
egyház lelkésze: M ó h r  Henrik fog prédi
kálni. Híveink testvéri szeretet ebe és párt
fogásába ajánljuk óbudai-Jtestvéreink temp
lom utáni vágyakozását.

A Deák-téri Luther-szövetség ifjúsági
szakosztálya május 7-én, szombaton este V28 
órakor műsoros estélyt rendez, melynek 
jövedelmét a szeretetház alapjára adja. Be
lépti dij személyenként egy pengő. Minden
kit szeretettel meghív a rendezőség.

A fasori ev. Szövetség Szerdaestéjén,
május 4-én, este 7 órai kezdettel dr. Kl i 
ba cs k a András tart előadást «az Ízlésről . 
Belépti dij nincs. Mindenkit szívesen látunk.

Evangélikusok Gazdasági Szövetkezetének 
ruházati üzeme Akik e hangzatos címét olva
sati, méltán kérdik, minő újabb vállalkozás 
felé akarjuk híveink figyelmét terelni? Tájé
koztatásul arra utalunk, hogy a múlt télen 
folytatott szénakeiónk bővítéséről van szó. 
Az a megelégedés és elismerés, amelyet e 
téren kivívtunk, ösztönzött bennünket arra, 
hogy Szövetkezetünket megalakítsuk s annak 
működését kiterjesszük egy minden családra 
nézve fontos cikkre: a ruházati kérdésnek 
előnyös megoldására.

Ebbéli üzemünk helyben, IV., Egyetem
utca 3. sz. ház félemeletén május hó 4-én 
nyílik meg.

Dús választékban tartunk raktáron: férfi, 
női és gyermek felsőkabátot, férfi és fin 
ruhát, gummikabátot, valódi gyapjú bel- és 
külföldi férfi és női szövetet, női és 
férfi fehérneműt, vászonárut, selymet, nyári 
mosó árut, kötött és szövöttárut, szőrmét, 
paplant, étkészleteket, divatárut, átvetőt és 
térítőt, háztartási textilárut stb.

De mérték szerint is szállítunk: férfi, 
női és 'gyermek felső kabátokat, férfi és fiú 
ruhát, valamint női és férfi fehérneműt a 
legjobb kivitelben.

Altruisztikus célokat szolgálva, minden 
lehetőt elkövetünk arra nézve is, hogy 
áruink minőségével és versenyképességével 
minden jogos igényt kielégíthessünk, s ezzel 
hittestvéreinknek hasznára tehessünk.

Bizalommal kérünk mindenkit, támogas
sák vállalkozásunkat, tekintsék meg áru
raktárunkat s személyesen győződjenek meg 
vállalkozásunk hasznos voltáról.
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Angyalföldön a Luther-szövetség m á j u s
8-án d. u. 5 órakor a Váci-ut 61. sz. torna
terem Íren s z e r  e t e t  v e n d é g s é g e  t tart. 
Má j u s  22-én d. u. a templomalap javára 
nagyobb szabású ünnepélyt rendez.

A Deák-téri templom családi hírei. K e
r e s z t e l t ü n k :  Rosenberger Miklós, Haskó 
Juliánná Mária és Simon Róbert Béla. — 
T e m e t t ü n k :  Dudok Pálné , 44 éves, 
Scbmidt Henriimé 58 éves, Öllé Géza 18 
éves, dr. Havass Rezső 75 éves és Laukó 
Pál 79 éves. — E s k e t t ü n k :  Szecsüdy 
Adám ref. és Mészáros Eszter (ev.), Paár 
Vilmos ev. és Simonics Margit (ev.) Lieskó 
Sándor ev. és Kleinenc Ilona (rk.) — A t- 
t é r t  h o z z á n k :  Arthófer Adolfné, szül. 
Dunay Róza, (rk.-ból), Halász Margit (izr.- 
ból), Gáspár Ilona (rk.-ból) és h aragé Magda 
(izr.-böh — A d o m á n y o k : Egyház fenn
tartásra: özv. Zakucs Ferencné 10 P, Med- 
nyánszky Teréz 5 P. Szabad rendelkezésre: 
Stészer Mária 10 P. Kálmán Júlia emlékére 
N. N. 35 P, Cseri Jánosaié 1 P, Jaeger Art húr 
200 P.

A fasori templom családi hírei. K e r e s z 
t e l és :  Kosta István. — E s k e t  és: Winkler 
Eerenc— Major Zsuzsanna. — T e m e t é s :  
Lcstyán János 72 éves. — A d o m á n y :  Sze
gényeinknek Harsány Oszkárné 10 P.

Valódi Ezüstevőeszközök speciális 
üzlete. Szigety Nándor és Fia Budapest, 
IV., Muzeum-körut 17.

Előfizetési felhívás Alig van olyan város
alig! van olyan falu, ahol ne szavalták volna 
vallásos estéken, ünnepélyeken V a r g h a  
Gyuláné verseit. Egyébként is szegény ma
gyar evangéliumi költészetünkben oly kevés 
szavalásra alkalmas vers Van, mely mind 
tartalom, mind forma tekintetében megütné 
a mértéket. V a r g h a  Gyuláné költeményei 
összegyűjtve, verskötetben még 1913-ban 
jelentek meg D i c s ő s é g  I s t e n n e k  cim- 
mel. Az első kiadás azóta teljesen elfogyott. 
Hasznos szolgálatot óhajt igy tenni a «Fébé» 
Éváiig. Diakonissza Anyaház Iratterjesztése, 
mikor V a r g h a  Gyuláné költeményeit, az 
újabb évek számos eredeti és fordítási ter
mékeivel bővítve, újra a régi címen kiadja. 
A busz íves, tehát 320 oldalon megjelenő 
verskötet előfizetési ára fűzve 1 pengő, csi
nos egészvászonkötésben, aranynyomással 
6 jieiigő Rendeléseket elfogadhat minden az 
Anyaházi Ír alterjesztés pecsétjével s az elő
fizetést gyűjtő nevével, ellátott iv tulaj
donosa. Postai megrendelés 4 pengő 20 fillér, 
illetve 6 pengő 20 fillér postautalványon 
való beküldésével Eébé Ev. Diakonissza 
Anyaházi Iratterjesztés, Klotildfalva (Pilis- 
csaba) Pestmegye címre küldendő,
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Ev. fiatalabb vagy idősebb szoba-társnőt keresek, 
személyesen megbeszélhető. Bp. V., Lipót-körut 26, II. 17.

ELSŐ MAGYAR
Általános Biztosító Társaság

Alakult 1857-ben Budapest, IV,, Vigadó-tér t. sz,
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet.
Az evangélikus egyháznak harminc év óta szer

ződéses biztositó társasága.
Fiókjai vannak az ország egész területén.

Elfogad biztosításokat a következőkre: 
Emberélet és baleset, 
tfiz. Jég, üveg, autó, géptörés 
betörés, pénztári kiküldött kirablása, 
szállítmány, utlpodgyász, értékküldemény, 
állat és szavatosság.

Iskolapadok, torna- és játékszerek, 
athletikai cikkek, bútorok gyára

LOPOS GyULA
BUDAPEST, III., BÉCSI-ÚT 85. sz.

TELEFON: 113-44.

-  Kttltséflvetéssel és árjegyzékkel díjmentesen szolgálok. 
„ZAHN”-rendszerü iskolapadok.

A megszűnt FElWEL-féle ISKOLAPADGyÁR összes1, 
padmintálnak raktára.

„GUNDEL”
á lla tk erti vendéglője

a főváros legismertebb és leglátogatottabb kerthelyisége. 
Jóhirfi magyar és francia konyha. 
Elsőrendű italok- Zene.

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM bi
Budapest, VIII., Vas-utca 17. 

IDEGOSZTÁLY
k e d é ly -  é s  id e g b e te g e k  részére

(e lm eb eteg ek  k izárásával).

Morphium- és alkohol elvonó kúrák. 
Vizgyógyintézet, Zander gyógygéptermek. 
Klinikai osztályon igen mérsékelt árak.

Téli é s  nyári k irándulóhely  1

PÉTER JÁNOS hittestvérünk
szegedi halász vendéglője 

BUDAPEST, I., FEHÉRVÁRI-UT 114. 
Kitflnö konyha. Szegedi halászlé.

KOVÁK PÉTER úri szabó
Budapest, Vili,, Gyulai Pál-u. 1 3 ,1 .9.

Luther-kabátok speciális készítője 
Mindennemű szakmámba vágó munkát  elvállalok. 

Valódi angol szövetek állandó raktáron.

O S K Ó  G É Z A  cipőáruháza
Budapest, IV„ Kammermayer Károiy-u. 8. Teleton L. 965-29

K R A U S Z  F R i e y E S  lakatos mester
Budapest, IV., Sörház-utca 7., Váci-u. sarok.
Ajánlja magát mindennemű munkák elkészítésére, u. m.:

épület, portál, vas-redőnyök és fa-redönyök.

HAJDÚ SÁNDOR ÉS TÁRSA
szobafestők és mázolók

1 Budapest, VIII., Gyulai Pál ucca 12. sz.

Pártoljuk keresztyén testvéri szeretettel, munkák adásával 
H O F F M A N N  G U S Z T Á V

kárpitosmester hittestvérünket

BUDAPEST, Vili., SZŰZ-UCCA 3, 1.11.

MOLYKÁR
elleni szőnyeg, szőrme, ruhanemű stb. megóvás 
és porolás; féregirtási, lakástakaritásl és butor- 

beraktározési vállalat

K E R B E R  H E N R I K
BUDAPEST, VIII., NAP-UTCA 29. SZÁM. 
Telefon: József 3-86. Alaplttatott 1890.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgona- és harmóniumgyár r.-t., Pécs. 

Budapest, IV., Semmelwels-u. 10.
Telefon: Pécs 90 és Budapest Teréz 139-34.
Kész!* uj orgonákat, művészi kivitelben, Pneu
matikus és elektromos átépítések. Mindennemű 
javítások. Uj hemlokzat-sipok. Tisztítás, hango

lás, orgonák karbantartása- 
H arm ónlum ok r é s z le t r e :
200 pengőtől feljebb- 

1000 uj orgona. 60 éves múlt.
K izáró lag  csak  e lső  d ijakkal k itü n te tv e

STEINHAUSL ÉS KÖLBER
SCHOLTZ RÓBERT cs. és klr. udv. festő utódai 

szobafestők és mázolók
BUDAPEST, IX., TÜZOLTÓ-U. 3.

TELEFON: JÓZSEF 8-24.

GÁRTNER ÁGOSTON ''•VsíiJSSÍ0'
BUDAPEST, V., WURM-UTDA 3. -  Teleim 95-33,

Mindennemű fémszálas izzólámpáid. Az összes 
villamos szerelési czlkkek, villamos főző- és fű
tőkészülékek, villamos zseblámpák, szerelések  

és Javítások.
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Minden b evásárlásán ál h iva tk ozzé  kiapunkra 1

S O M O G Y I  L A J O S
S Z Ű C S  M E S T E R

V III ., R ák ócz i-iit  23., I. em.
(Uránia mellett.)

Szőrme áruk. Átalakítások elsőrendű kidolgozás
ban. Szőrme festés-vadbőrök kikészítése.

MOLYKÁR ELLENI MEGÓVÁS BIZTOSÍTÁSSAL.
Alapítva: 1890.

PATAKI MIHÁLY és Tsa könyvnyomdája
BUDAPEST, Vili., FUTÚ-U. 40. Telefon: J . 29-84.
Készít cégjegyet, levélpapírt, számlát, memorandumot és 
minden más üzleti és reklámnyomtatványokat a leglzlé- 

sesebb kivitelben.

SAUCZEK JAKAB
arany és ezüst paszomány-, jelvény-, fémgomb-, egyenruha-, 

egyházi-, kézimunka és színházi kellékek gyári főraktára
BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 1. Telefon 77-93. 

Evangélikus templomépület.

SCHNEIDER SÁNDOR 1
selyem-, bársony-, szallag- és nöl kalap kellékek j | 

áruháza
Budapest, IV., Hajó ucca 8-10. sz. n

T elelőn : 7 4 - 3 4 .

JÓ MAGY AR  K O N Y H A
kitűnő móri és csopak i bor

BALOGH J. BÉLÁNÉ hittestvérünk
étterm eib en

Budapest, VII. kér., Csányi-utca 11. sz.

KILTZ JAKAB és EMIGH TESTVÉREK
ÜVEGCSISZOLÓ- TÜKÖRGYÁR

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

Ifánlraratolf tíilrrnlf a legegyszerűbb kiviteltől a 
IVu|mulululVy IUMUIV legdíszesebb kivitelig nagyon 
előnyös árakon, Ablaküvegezések és tükrök a legol
csóbban. MŰVÉSZI FESTMÉNYEK nagy választékban

NEMESNÉL,
Vili., BAROSS-UTCA 9. (Kálvln-tér mellett.)
Telefon: József 1 2 3 -7 8 . E lapra hivatkozóknak engedm ény.

O L Á H  I S T V Á N
UR1 SZABÓ

BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 4. szám
Készít: diszmagyar-, vadász- és sportőItBzeteket 

Hazai-, angol- és francia szövetek raktára.

Z A U N B A U E R  FERENCZ utóda
PAUDLER JÁNOS

Távírda-. telephon- ée villámhárító építő intézet. 
Hatóságilag engedélyezett villamos világítás és erőátvitel.

Budapest, V., Gróf Tisza István-u, 10. (volt József-tér 13.)
ALAPITTATOTT 1872. TELEFONSZÁM 31—10.

WALSER FERENC
Alapítva 1858- évben.

T ű z o l t á s i  szerek és szivattyúk 
gyára, h a r a n g -  és fémöntode.
B udapest, VI. kér. L om b-utca 34-36 . szám

Villamosmegálló: Váci-ut, Láng-gépgyár.
Gy á r t : Templomharangokat, és összhangzó 
harangzatokat a legfinomabb harangfémötvözetbő! 
tiszta csengésű, előre megállapított szavatolt ui han
gokkal : harangszerelvényeket forgatható vas
koronával, szakszerű kivitelben, harangállványo
kat hengerelt vasból, szabadon álló, valamint fekvő 
elrendezéssel. Telefon: Budapest, Lipót 913—46.

MÜH

SÁNTHA ANDRÁS
úri szabó

BUDAPEST, IV., HAJÓ UCCA 8—10. sz.
Sportkülönlegességek Szolid árak Elegáns kivitel

Triznyai, Szabó, Török1
vászon, fehérnemű és kelengye raktára

Budapest, IV., Koronaherceg-u. 3.
Telefon: 9 8 -3 6 . O Telefon: 9 8 -3 6 .

Fiók: VII., Rákóczi-ut 12. ■

V ászon-áruk, ?|íon- batis?tok>, tör-7 lók, damaszt evőkész
letek, zsebkendők, angol zefirek óriási választékban, 
nagybani árak. Kész női és férfi-fehérnemüek méret 

szerint is készülnek legjobb kivitelben. 
BELVÁROSI VÁSZONÁRU R. T.

Budapest, (IV., Kammgrmayer Károly-u. 10. (Ev. egyházépQlet)

R U S ZN Á K  JÁNOS cipészmester
BUDAPEST, VAS-UTCA 3.

Úri-, női-, gyermek- és ortopBd cipészmester. 
Készít mindennemű javításokat és bármilyen e 

szakbavágó munkát. 
Hittestvéreink szives támogatást kéri.

:: Alaplttatott 1840-ben. ::
HOCHSCHOPF JÁNOS utódai

:: KELLER ÉS ROSSA ::
VÁSZON- És f e h é r n e m Oe k  r a k t á r a

Menyasszonyi kelengyék. Nöl fehérnemOek. 
Csecsemő-kelengyék. Kötény-különlegességek. 

Szövött-áruk
BUDAPEST. IV., S O T Ó -U T C A 1. (Evang. egyház épületében.)

7
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Sárkány nyomda r. t., VI., Horn Ede-utca 9. Igazgató: Wagner Richard

Minden bevásárlásánál h iv a tk o zzék  lapunkra!


