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Ez az erény a legszerényebb az összesek 
között. Nem hangos, nem dicsekszik és 
nem méltatlankodik. Sokszor észre sem 
veszed, hogy díszíti valakinek a lelkét. Sok
szor csak akkor gondolsz reá, ha hiányát 
magadban vagy másokon erezed.

Mily hangos, követelező és kellemetlen 
a türelmetlenség, mily átokká tud lenni, mily 
el kedvelleni tő. Vége a békének és a nyuga
lomnak, ahol f elburjánzott. Ellenszenvessió 
teszi előtted még hozzátartozóidat is. El- 
csuiitja az életet.

A husvét utáni harmadik vasárnap apos
toli levele nagy jótétemény azokra, akik 
gondolkozva olvasgatják a bibliát, mert elé
jük állítja ezt a szerény erényt minden csen
des dicsőségével és minden áldásos követ
kezményével együtt. Ezenfelül pedig őszintén 
ügyeimeztet arra, hogy a tűrés és tűrés 
között is mily najgy különbség van. Ha vét
kezve és a büntetést szenvedve kell tűrni, 
lehet-e ezt ahoz hasonlítani, ha jót csele
kedve kell szenvednünk? A bűnösnek a 
büntetése és az igazzal szemben való mél
tatlanság mily kimondhatatlan messze van 
egymástól. Tűrni, mert fizetünk vele és 
tűrni, mert önkéntes áldozatot hozunk vele: 
nem is hasonlítható egymáshoz.

Jó volna ezt sok embernek meggondolni, 
aki erényt csinál bűnei következményeinek 
eltűréséből is. Soha nem fog az ilyen em
ber igazán megjavulni.

Az apostoli levél azonban nem a min
dennapi élet apró türelmetlenkedéseire és 
tűréseire akarja figyelmünket irányozni. 
Lelkünk legbelső kincsére: Istenről való

meggyőződésünkre néz. Innen kell kiindulj | 
tüi'elmes életfelfogásunknak. így lesz vt < 
zetőnk csupán csak az. ami «ke«dves dolog 
az lstennél».

Szenvedésben, csalódásban, hivő bizo- 
dalomban, belső békességben való türel- 
mességet talál. Az élet kis és nagy dolgai
ban íeglyaránt a nyugodt lelkiismerelnek a 
tiirelmességét. Megzavarhatatlan keresztyén 
türelmet, — ez megszépíti az életet...

A múlt év adatai és a jövő év feladatai.
(Az évi jelentés befejező része.)

Egyházunk nuüt évi népmozgalmi adatait 
a következőkben mutatjuk be:

K e r e s z t e l t ü n k  a Deák-téren: 17ó fiú, 
lói leány, összesen 32(1 gyermeket; törvény
telen 65. A fasorban: 98 fiú, 65 leány, ösz- 
szesen 163 gyermeket; törvénytelen 21. A X. 
kerületben: 22 fiú, 18 leány, összesen 40 gyer
meket; törvénytelen 2. A Deák-téren, a fa
sorban és a X. kerületben kereszteltük ösz- 
szesen: 529 gyermeket, ebből 295 fin és 234 
leány; törvénytelen összesen 88, 12-vel keve
sebb. — K o n f i r m á l t u n k  a D eák-téren: 
67 fiú, 93 leány; összesen: 160. A fasoi'ban: 
128 fiu es 104 leány; összesen: 232. A X. 
kerületben: 35 fiú és 23 leány; összesen: 58. 
A Deák-téren, a fasorban és a X. kerületben: 
230 fiú és 220 leány; összesen: 450 gyermeket, 
27-el több. E s k e t t ü n k  a Deák-téren: tiszta 
18, prot. 18, vegyes 85, reverzális 29; ösz- 
szesen 128 párt. A fasorban tiszta 20, prot. 10, 
vegyes 64. reverzális 40; összesen: 94 pórt. 
Kőbányán: tiszta 3, prot. 5, vegyes 18,rever
zális 5; összesen: 26 párt. A Deák-téren, a 
fasorban és Kőbányán eskettünk összesen: 
218 párt, ebből tiszta 41, prot. 33, vegyes 167,
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reverzális 74, 34-el több! — T e m e t 
t ü n k :  a Deák-téren: 128 férfit, 98 nőt; ösz- 
szesen: 22(5. A fasorban 58 férfit, 87 gnőt; ösz- 
szesen: 145. A X. kerületben: 28 férfit, 20 
nőt; összesen: 48. A Deák-téren, a fasorban 
és a X. kerületben összesen: 214 férfit, 205 
nőt; összesen: 419, 8-al kevesebb. — K i t é r 
t e k  a Deák-téren: 10, fasorban 13, X. kerü
letben 1, ezek közül ö férfi és 12 n í la  róm. 
kjath.; 4 férfi és 3 nő visszatért az 
izr. vallásra; 1 nő gör. kath. és 1 nő gör. 
kel. szeri) vallásra. A Deák-téren, a fasorban 
és a X. kerületben kitértek összesen: 27, 14-el 
kevesebb, mint a múlt évben. — B e t é r t e k  
a Deák-téren: róm. kath.-ról 18, izr. 15, unit. 
1, gör, kel. 1; összesen: 35. A fasorban: a 
róm. kath.-ról 13, izr. 16, ref. 1; összesen: 30. 
Kőbányán: róm. kath.-ról 2. A Deák-téren, 
a fasorban és Kőbányán betértek összesen: 
67, ebből róm. kath.-ról 33, izr. 31, unit. 1, 
gör. kel. 1, ref. 1, 18-al több mint múlt év
ben . Ú r v a c s o r á v a l  élt a Deák-téren: 
5341, a fasorban: 3547, a X. kerületben: 1469. 
Összesen: 10.357, 438-al több, mint múlt év
ben.

Örömmel kell itt megállanunk abból az 
alkalomból, hogy először értük el az Ur- 
vacscrázók évi számánál a 10,0üü-t. Az egy
házi élet fejlődésének kétségtelen bizonyítéka 
az, hogy a cselekvényes egyháztagok számá
nál nagyobb az Urvacsorázók száma. Év
tized eken keresztül 5000-en alul volt az Ur
vacsorázók száma.

Nem zárhatjuk azonban évi jelentésünket 
anélkül, hogy meg ne jelöljük a legközelebbi 
jövő feladatait. Kötelességünknek érezzük, 
hogy a közgyűlés figyelmét felhívjuk arra, 
hogy az egyháztársadalmi egyesületek immár 
meghjggad't és kipróbált munkaerejének 
igénybevételével itt van az ideje a belmisszjói 
munkálkodás tervszerű és elérhető ered
ményeket meg is valósitó megindításának. 
Komolyan kell azonban hangsúlyoznunk azt, 
hogy ennek a munkának nem szabad többé 
megakadnia a szükséges helyiségek hiányán. 
Jelentse ki a közgyűlés, hogy a belső egy
házi élet kiépítéséhez szükséges helyiségek 
megszerzését elsőrendű kötelességévé teszi az

egyháztanácsnak és módot kell találni min
den esetleges ellenkezéssel szemben arra, 
hogy ez az életkérdés megfelelően oldassék 
meg.

Jelentse ki a közgyűlés, hogy az isten
tiszteletek örvendetes látogatottságának to
vábbi emelése érdekében szükségesnek látja 
olyan gyülekezeti énekeskönyv megalko
tását, mely a fővárosi szükségleteket ki
elégi ti a jelen énekeskönyv anyagának a felé
vel is és igy könnyebben beszerezhető lesz.

Annak örömmel való tudomásul vétele 
mellett, hogy az uj liturgikus istentiszteleti 
rendet templomi közönségünk már megsze
rette, hosszabbitsa meg a bevezetésre enge
délyezett egy évet további intézkedésig.

Mondja ki, hogy kívánatosnak tartja a 
Deák-téri közös kántori állás immár végleges 
betöltésével mielőbbi megoldását.

Határozza el a közgyűlés, hogy a Deák
téri egyházi épületben úgy a segédlelkészi la
kások, valamint a kántori lakás és az egy
házi levéltár helyiség kérdéseit a legrövidebb 
időn belül megfelelően elrendeztetni kívánja 
és különös súlyt helyez arra, hogy az épü
letet tervezett átalakításánál nemcsak ezeket 
az igényeket lehessen teljesíteni, hanem első
sorban és legsürgősebben a lelkészi hiva
taloknak a földszintre, a sekrestye mellé való 
elhelyezését.

Végül vegye örömmel tudomásul azt, 
hogy dr. R a f f  ay Sándor püspökünk kezde
ményezésére az összes budapesti ev. egy
házak vezetőségei egységes egyházvezetés és 
közös támogatás érdekében olyan megbeszé
léseket folytatnak, melyek a vallástanitás, a 
stóladij szabás, az egyházi adózás és a bel- 
misszió kérdéseiben egyöntetű eljárásokat 
akar megállapítani s hogy az összes buda
pesti ev. egyházak presbitériumai is közös 
tanácskozásokon együttesen is szolgálni 
akarják a közös célokat.

Úgy véli az egyháztanács, hogy midőn 
ezeket az indítványokat és ezt az évi jelentést 
a közgyűlés elé terjeszti s ezzel hat’ év előtt 
kapott megbízatását a jövő havi tisztújító 
közgyűlésnek visszaadja, nyugodtan tekint
het vissza az elmúlt hat esztendőre. Nehéz 
időkben vette át az egyház ügyeinek intézé
sét, de nemcsak pénzügyi tekintetben, ha
nem a megfontolt és nyugodt fejlesztésnek 
a tekintetében is erejéhez mérten mindent 
megtett. A munka a mienk volt, depaz áldás 
Istentől jött. S midőn most a munkát a köz
gyűlés iránti hálás szívvel leteszi, az uj egy
háztanácsnak örökségül ugyanazt a biztatást 
adja át, amely őt vezette és bátorította:

Keressétek először Istennek országát és 
annak igazságát s a többiek mind megadat
nak nektek!

ZONGORÁK, PIANINÓK
vásárlásánál 

ajánljuk
I Állami nagy 

arany 
1 éremmel 

kitüntetett.

GAÁL J, ZONGORATERMÉT,
Fizetési kedvezmény — 10 évi jótállás — 

díjtalan csomagolás.
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 7

(Zeneakadémiával szemben.) 
Telefon: 901—29. Keresztyén cég.
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Ajándék a Deák-téri templomnak.
A Deák-téri templom, mint a pesti ág. 

hitv. :ev. magyar és német egyházak meg
személyesítője szép ajándékot kapott az el
múlt hetekben. T s c he  u k e Hermáim mű
építész egy művészies díszítésű hatalmas 
ezüst serleget ajándékozott a templomnak 
a magyar és a német egyház közös' haszná
latára. Ezt a serleget annak idején boldogult 
szülei kapták ajándékba 25 éves házassági 
évfordulójuk alkalmával. Most a hálás fiúi 
s z í v  örök megőrzésre az egyháznak adomá
nyozta s most ott áll hatalmas üvegburában 
a német lelkészi hivatalban, hogy őrizze a hit
vestársi és a gyermeki szeretet bizonyságait.

Az ajándékozó levél teljes szövege a 
következő:

«Orök nyugalomra tért szüleim: 
L  sch  e uke Emil Károly (1832. V11./20.— 
1891). V11./7.J és T s c h e u k e  Emilné. szül. 
W u n s c h Anna Magdolna Regina (1844. 
JX../7.—1927. 11./24.) emlékére a pesti Deák
téri ág. hitv. ev. egyháznak hagyományo
zom a 25 éves házassági évforduló alkal
mával a födélén megörökitettek által adott 
ezüst serleget.

A serleg ezentúl az egyház tulajdonát
l.'ói>(>y i ■ i m  í>I x-Il Í>/ i ■ I r 1 í I'/ m /'; Xx • 11 r ';r 1.- i \ ' / < n iíi'
liléivé leik eszi hivatalok avval rendelkez-

vonaíkozás szives mellőzésével.
A serleg őrzésére az ág. hitv. ev< német

tegyuáz lel kés zi hivatalát k ériem fel. mely
nek kőtéléi:éhe szüleim 'vHn.dak '

Reám nézve 'megnyugtató, hogy szü
leimnek egy közös kedves emléktárgya 
olyan méltó helyen őriztetik, ahová őket 
a hagyomány sok szállal fűzte. így bol
dogult édesatyáin elődjei hithüségükről 
tanúbizonyságot téve a XVI1. század végén 
a kényszerkitérést elkerülve Felsőmagyar- 
országból, Pozsonyból Drezdába menekül
tek (Kreuzkirche: Lebenslauf des Johann 
Christoph Tscheuke.) Roldogult édes
anyám lelkészi családból származott, édes
apja az erfurti Andreas Kirchének volt 
lelkipásztora, nagyapja ugyanott kántor- 
tanitó, édesanyjának apja Nikolaus Erfurt 
sajátkezüleg irt kimerítő krónikában emlék
szik meg a családnak Istenhez hü életéről.

A holtaknak erénye és hűsége adjon 
erőt az élőknek a hitben.

Kelt Dudapesten, 1927. március hó 5.
Mély alázattal:

1 s c h e u k e  Hermann építész.

Élet.
Elpanaszolod minden nap, hogy nem 

szép az élet. Rosszak az emberek. Szeretnek, 
de sokat gyűlölködnek.

A minap a múzeumot jártam. Az egyik 
teremben kitömött madarakkal telt szek
rényeket tálaltam. Egész kedvesen üldögél
nek pálcikáikon, tarka, csinos a tollazatuk. 
Nem mesterséges ez a ruha: éppen olyan, 
mint az élő madaraké. S olyan csodálatosan 
szép az üvegből készült szemük. Úgy tetszik, 
mintha mindig figyelmesen néznék a szem
lélőt. Kifogástalanul viselkednek: nem csap
nak zajt, nem rikoltoznak, nem csapdosnak 
a szárnyukkal, nem veszekszenek egymással 
s ha valaki szól hozzájuk, nem figyelmetle
nek. Nem néznek jobbra-balra, hanem szem- 
hunyoritás nélkül odanéznek arra, aki szól 
hozzájuk, mintha csakugyan érdeklődéssel 
hallgatnák.

De Íriszen ezek halottak!
Kilépek a kertbe...
Micsoda éneklés és trillázás! Bizony,

minden dalos madárínak van hangja. Az 
egyik bánatát sírja !el, a másik örömét 
kacagja bele a szélbe. Az egyik fölszáll a
magas levegőégbe,, a másik meghúzódik a 
bokor aljában. Némelyik a fa ágán üldögél,

egymást és veszekszenek is. Időnként egészen 
szemtelen ez a társaság. Néni tisztelnek 
semmiféle etikettet és nem hozták be a; szá
műzött helyek rendjel. Nem tűrik cg ij-cgj, 
valaki megfogja őket iés semmi áron nem 
hallgatna el egy is. A szél, amelyről nem 
tudod, honnan jő és hova száll, megborzolja 
tollazatukat, de ők nem bánják..., vidámak', 
bánkódnak, nevetnek és sírnak... és éldegél
nek tovább.

Olyan szép az élet!
Mellettem sétál a múzeumi őr, mély gon

dolatokba merültem. Gondolatai ott járnak 
a mnzeumteremben és így elmélkedik magá
ban: «Mégis csak derék sereg ez a madár- 
sereg! Közöttük én vagyok a legnagyobb ur. 
Őrködöm a rend fölött. Semmi és senki 
meg nem zavarhatja munkámat, ha heten- 
kint egyszer megtisztítom a madarak tolla
zatát a reátapadó portól*.

(M agam bán:)... «S z egény ember! V ak 
ember! Nem látod meg, milyen szép az 
élet?!...

W. L.

"SST1 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 CÉG.



Szegény és mégis gazdag.
Egy munkást kigünvoltak a társai, mert 

felhagyott az ivással és szorgalmas templom- 
látogató lett. «Mily szegény ördög lett belő
led;" neked nincs már semmid a világból» 
— mondották volt italostársai. A lesajnált 
munkás felelte: Valóban, nagyon szegény 
lettem; sok is a veszteségem. Nincs meg a 
pálinkás bütykösöm, nincs többé nálam házi 
perpatvar és"nincs meg sok lelkifurdalásom. 
Ezt mind elvesztettem. De még sem érzem 
magiam szegénynek1, sőt inkább hihetetlenül 
gazdagnak lés szívből óhajtom, bárcsak ti is 
ilyen gazdagok lennétek!*

HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1927. máj. 8-án»

H e l y
öra 
d. e. 
d.u.

L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) i/slO Bro8chkó A. G.
» (magyar 11 Mohr Henrik

6 Ruttkay Miklián Gyula
Fasor (ifjúsági) 10 dr. Szuchovszky Lajos

11 Késmárszky Lajos
» 4 Kemény Lajos
„ német — —

Kőbánya 9 Hudák János
Simor-u. 51. 11 Majba Vilmos
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. Vall Rapos Viktor
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Váczi-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 10 báró Podmaniczky Pál
Horthy Miklós-űt 27. 11 Tomcsányi László

Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál. Május 
15-én a Deák-téri templomban Kemény Lajos, a fasoriban 
Mohr Henrik, a tisztviselőtelepi templomban Dendely 

Károly prédikál.

Május 15-én rendkívüli közgyűlés.
Meghívó. A pesti ev. magyar egyházközség 
1927. május hó 15-én, vasárnap déli 12 óra
kor a Deák-téri templomban rendkívüli köz
gyűlést tart, melyre az egyházközség minden 
cselekvényes tagját hittestvéri szeretettel 
meghívja az elnökség. — Tárgysorozat: 1. A 
tisztikar és az egyháztanács eskütétele. 2. 
Az 1927-33 évekre terjedő tisztujitás ered
ménye. 3. Egyházfelügyelő székfoglaló be
széde. 4. Telek-vétel a kőbányai templom- 

építés céljára.
A Deák-téri templomban május 8-án Mohr

Henrik óbudai lelkész prédikál s kérni fogja 
az egyházliiveket, hogy az offertorium ered
ményével segítsék' az óbudai egyházat temp- 
lom.épitési szent munkájában.

A magyarországi evangélikus lelkészek
egyesülete (MELE) ez évi országos konferen
ciáját se hét három napján keresztül tar
tották Székesfehérváron, ahol a gyülekezeti 
élet minden kérdését megbeszélték. Kiemel
kedő tárgyai voltak a belmissziói munka 
a reverzálisok elleni harc, a szekták elleni 
védekezés, az állam és egyház hatásköri 
vitája, a hitélet ápolása, az ifjúsági misszió, 
a presbiterek gyülekezeti munkája és végül 
a nyugtíijintézeti tervezet. Sok áldást és hasz
not remélünk ezekből a tanácskozásokból 
gyülekezeteink életére.

Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök
ur mellképét rézkarcban elkészítette ifj. 
S i n k o v i c s  Jenő művész. A kép megren
delhető a művésznél (Rákosliget XVI. utca 
14. sz. alatt). Ara keret nélkül 20 pengő, 
kerettel 2ö pengő.

K R  Á V F í ?  Lakk’ FestékIIV IV /V  I  I—rf IV minden célra I
KRAYER ÉS TÁRSA Budapest, Yáczi-ut 34 >,

Telefon 905-70. Telefon 905-71 I
Fiókok:

V., Václ-ut 6. 1V-, Királyi Pál-u. 20. VII., Dob-u. 37 I

Dr. Masznyik Endre, ny. theológiai aka
démiai igazgató, kinek kit év elölt megjelent 
uj magyar biblia fordítása, mint egy hosszú 
élet gazdag gyümölcse került a hívek asz
talára, ez év őszién éri meg Isten kegyelmé
ből friss egészségben, fiatalos munkakedv
ben 7ü-ik születésnapját, 'tisztelői és volt 
tanítványai, nemcsak egyházunk vezetői, de 
niás egyházak vezérei is viszonozni szeretnék 
az ö életének ajándékait s 50 éves írói m un
kájának sok gondját és fáradtságát Ez alka
lomból nemcsak Emlékalbumot, hanem egy 
csendes otthont is szeretnének neki felaján
lani. Ezen fáradozik a «Dr. M a s z n y i k  
E n d r e  j u b i l e u m á t  r e n d e z ő  b i z o t t 
ság* (Vili., Sándor-tér 3., 111. 2), melynek 
nevében dr. S z l á v i k  Mátyás ny. theol. 
akad. igazgató bocsátotta ki a felhívást. 
A bizottság minden levélbeli megkeresésre 
azonnal válaszol s kéri mindenki támo
gatását.

A fasori evang. főgimnázium ifjúsági gyám-
intézete, mely Her e  ez k y Sándor vezetése 
alatt áll, ebben az évben is gazdag müsorü 
vallásos estélyt rendez május 7-én, szom
baton este 6 órakor a gimn. nagytermiében. 
H e r  e c z k y Sándor és C s e r n á k Emil elő
adásán, valamint Kern p o r t  Elek költe
ményein kivid zéhe számok, szavalatok és 
dr. E l i s c h e r  Ernő énekszáma fogja a 
közönséget tanítani és gyönyörködtetni. 
Szülőket és érdeklődőket szívesen hívunk és 
várunk.

Ötven Stuttgarti keresztyén ifjúsági egye
sületi tag jön pünkösdkor Budapestre láto
gatóba, s a keresztyén munkák tanulmányo
zására. Szeretnék, ha az oly kevéssé ismert

4 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 1927. május 8.
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magyar külföldről a legjobb emlékeket vin
nék el magukkal. Ezért lehetőleg németül 
beszélő budapesti családoknál akarjuk őket 
elszállásolni 3 éjszakára úgy, hogy reggelit 
is kapnának. Nappal nem tartózkodnak a 
vendéglátó háznál és közös étkezésen vesz
nek részt. Hisszük, hogy sokan átérzik ez 
ügy jelentőségét. Levelezőlap bejelentéseket 
kér: A b a f f y  Gyula ev. lelkész.

Tanulmányút Németországba; A Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek nagyszabású utat 
készítenek elő Németország következő vá
rosaiba: Bécs—München—Stuttgart—Heidel- 
berg— Rajna völgye—Köln—Béthel bei Biele- 
l'eld, Hannovar, Hamburg, Berlin, Erfurt, 
Eisenach, Niirnberg, vissza Budapest. A ta
nulmányút célja megtekinteni Németország 
belmissziói intézményeit és a német keresz
tyén ifjúsági egyesületek munkáját. A tanul
mányút résztvevőinek száma kb. 40 személy. 
A csopon Budapestről indul július 5-én. 
Vizűmről gondoskodunk. Részvételi költ
ségek nem haladják meg a 309 pengőt,, pon
tos adat később jön. Előzetes jelentkezések 
Kér. lfj. Egyesületek Szövetsége Budapest, 
Üllői-ut 29., II. emelet._____

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

Gyermek- és hölgy felvételek készítésében specialista.
Az egyházközség tagjai és családtagjainak 25% kedvezmény.

17 nemzet ifjúsága a Balaton partján. A
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Világszövet
sége (Y. M. C. A.) e nyáron két nemzetközi 
tábort rendez. Az egyiket az angol király 
hívta meg egyik uradalmának erdejébe, a 
másikat Magyarországon rendezik Szig- 
Iigeien, augusztus 2 és 9 között. At táborban, 
melynek előkészítő munkálatai erősen foly
nak, la következő nemzetek lesznek kép
viselve: Amerika 20, Magyarország1 15, Cseh
ország 15, Ausztria' 10, Lengyelország 10, 
Olaszország 3, Jugoszlávia 10, Németország 
10, Svájc 5, Románia 3, Bulgária 3, Török
ország 3, Finnország 3, Hollandia 2, Anglia 
2, oroszok Európából 5, Görögország 3. — 
A Világszövetségtől négy genfi titkár érkezik 
s több kiemelkedő alakja a világszövet
ségnek.

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

Tanulmányút Bécsbe, Ausztriába. Tekin
tetlel arra, hogy a budapesti K1E áprilisban 
rendezett tanulmányutjára a tömeges jelent
kezések miatt mindenkit a K1E el nem vihe
tett, junisban uj tanulmányutat szervez, 
melyre elsősorban azok nyernek felvételt, 
kik a megelőzőről lemaradtak. A tanulmányi 
kirándulás tart: junius 29—junius 3-ig! be
zárólag. Késztvehetnek mindazok, kik sza

bályszerűen a határidőig jelentkeznek és út
levelüket legkésőbb junius lö-ig beküldik. 
(Kor, vallás és foglalkozásbeli különbség nél
kül. — Jelentkezési határidő: május 31. 
Jelentkezés alkalmával a következő adatok 
közlendők a titkárság cimére; név, foglalko
zás, életkor, pontos cim, és egyidejűleg be
küldendő 2 pengő jelentkezési dij. Részvételi 
dij: 30 pengő útiköltség oda—vissza, élel
mezés és szállás, vizumdij). Ezen összeg fele 
az útlevél beküldésekor, másik fele az in
duláskor fizetendő. Részletes programmot a 
jelentkezés lezárása után küldünk. Jelent
kezések: budapesti K1E titkárság cimére: 
Vili., Míg. Sándor-utca 23. küldendők.

A Deák-téri templom családi hírei. Ké
re  s z t e 11 e 11 ek: Somogyi Béla Ferenc, 
Buchholtz Margit Katalin, Szesznák László 
János, Mesterházy Zsuzsámul Éva, Csányi 
Éva Márta. — E s k e t l e t t e  k: Rév János 
Géza ev. és Nagy Juliánná rk .; Farkas,.Sán
dor rk. és Necsfcár Erzsébet ev.; Uemcsák 
János ev. és lakáts Margit rk .; Molnár Mi
hály rk. és lakáts Lujza ev. — E 1 t e m e t 
te t t ek:  Schultz Mária (4 hónapos), Edvi 
Illés Aladár (09 éves), Barcsay Ír énke (19 
éves) és Bernhardt Lajos (62 éves). — Ada- 
k o z t a k : Egyházfenntartására: Rossner
Imre és Sasváry Anna 20 P. j

A rozsnyói öregdiákok találkozója Buda
pesten. Május 8-án vasárnap d. e. 10 órakor 
a pesti Vigadó é t t e r m e i b e n ,  közös or
szágos találkozóra jönnek össze a rozsnyói 
öregdiákok, hogy tanúbizonyságot legyenek 
Rozsnyó két régi iskolájának tiszteletreméltó 
kulturmunkája mellett. — Lein juhiak a régi 
emlékek, megújul a régi barátság és ismét 
eggyé forr azoknak a szive, akiké a múltban 
is együtt és egy célért dobogott. Aj találkozó 
emlékére egy emlék albumot adótt ki a 
szervező-bizottság, melyben megírta az ev. 
gimnázium-történet, méltatta tanárainak mű
ködését, megemlékezett kiváló diáktársai
ról. Czékus István püspök, dr. Pelech János, 
Kramarcsik Károly, Hajcsi Sándor, Scheffer 
Gusztáv, Justh János, Raffay János, Krausz 
Lajos. Oravecz Mihály, Rá lek Albert, Mi
kulik József arcképei díszítik a csinosan ki
állított 4 iv terjedelmű emlékkönyv lapjait.

Angyalföldön a május 8-án, d. u. 5 óra
kor a Vaci-ut 61. sz. tornateremben tartandó 
s z e r  e t e t  v e n d é g: s é g e n a Luther-Szö vét
ség az idei konfirmandus növendékeket N én
it egekül látja. Adományokat e célra, vala
mint a gyermekeknek a konfirmáció alkal
mával emlékkönyvvel való megajándéko
zására szeretettel kérünk.

Egyháziadózós Az egyháziadó beszedése
céljából egyházközségünket öt körzetre osz
tottuk: I. k ö r z e t  a IV. kerület, X. kerü
let és a VIII. kerület körútig terjedő része; 
pénzbeszedő: B e n j á c s  András; II. k ö r 
zet  az V. kerület, pénzbeszedő: Bar t lx
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Károly; 111. k ö r z e t  a VI. kerület, pénz- 
beszedő: Cs e r i  Géza; IV. k ö r z e t  a VII. 
kerület, pénzbeszedő: An k a  Lajos; V. k ö r 
ze t  a VIII. kerület körúttól kifelé terjedő 
része és á IX. kerület, pénzbeszedő: Lip-  
t á k  Mihály. — Pénzbeszedőiuk mind ki
próbált, egyházunkhoz hü emberek, akik 
fel vannak hatalmazva, hogy n y u g t a  
e l l e n é b e n  bármily összegű pénzt fel
vehetnek. Felkérjük egyházunk tagjait, hogy 
pénzbeszedőinket támogassák fárasztó mun
kájukban s lehetőleg első alkalommal egyen
lítsék ki egyházukkal szemben levő kötele
zettségüket, ne hogy többször kelljen egy- 
egy helyre menniök. Ugyancsak fel vannak 
hatalmazva pénzszedőink, hogy az Ev. 
Családi Lapra előfizetést vagy adományt 
gyűjtsenek; azonban az igy kapott összeget 
is kell nekik nyugtázniok és pedig "el
különítve az egyházi adótól.

Hittestvéreink figyelmét felhívjuk örsi István női 
szabó mesterre IV., Kecskeméti-utca 4, III. 33.

1 pengőért 4 fogásos bőséges házi ebéd kap
ható, Bahil VI., Szondy-utca 31/a I. 6.

ELSŐ MAGYAR
Általános Biztosító Társaság

Alakult 1857-ben Budapest, IV., Vigadó-tér 1. 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, 
tűz. lég, üveg, autó, géptörés 
betörés, pénztári kiküldött kirablása, 
szállítmány, utipodgyász, értékküldemény, 
állat és szavatosság.

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

L0P05 QVULA
BUDAPEST, III., BÉC5I-ÍIT 85. sz.

TELEFON: 113-44.

-  Kiltségvetéssel és árjegyzékkel díjmentesen szolgálok. -  
„Z/\HN”-rendszerü iskolapadok.

A megszűnt FElWEL-féte ISKOLAPADQyÁR összes 
padmintáinak raktára.

KOVÁK PÉTER úri szabó
Budapest, Vili., Gyulai Pál-u. 13,1.9.

Luther-kabátok speciális készítője.
Mindennemű s z a k m á m b a  vágó m unká t  elvállalok. 

Valódi angol szövetek állandó raktáron.

KRAUSZ FRIGYES lakatos mester
Budapest, IV., Sörház-utca 7., Váci-u. sarok.
Ajánlja magát mindennemű munkák elkészítésére, u. m.:

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

HAJDÚ SÁNDOR ÉS TÁRSA
szobafestők és mázoiók

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

ENGEL KÁROLV
elektromos szerelési anyagok és készülékek gyára 

Cégtulajdonosok:
csetényi Br. HOLITSGHER PÁL gépészmérnök és KOMJÁT ERNŐ

BUDAPEST, VII.,
Iroda és raktár: Vörösmarty - utca 16. szám. 
Gyár: Bethlen-utca 21—23. szám.

TELEFONOK:
Kereskedelmi osztály József 114—02 
Gyengeáramú „ „ 49-61
Műszaki „ ..Raktár „ 4 8 -30

B Á L L Á  D. MCÓr As , PRACIZ1ÓS 
ÓRÁK JAVÍTÁSA

B U D A P E S T ,  IV., D E Á K -T É  R 4. S Z.
Alapítva 1844, (Evang. templom épületében.) Alapítva 1844.

Mindenfajta kar- és zsebórák precíziós szerkezettel állandóan 
raktáron. Confirmatiós ajándékok nagy választékban.

JANISCH JÁNOS é s  FIA 
Telefon: József 124-68. BUDAPEST, VII., Jésika-utca 12. sz.
Légszesz- és vízvezetékek, közp. fűtések, szellőztető készülé
kek, szivattyú berendezések. Mindennemű gőz-, magán- és nyll- 

. vános fürdők és hldegvlz-gyógylntézetek berendezése. Egész
ségügy! berendezések. Horganydiszitmények gyára. Csatorná

zási vállalat és épületbádogos műhelye.

H A R S Á N Y !  T E S T V É R E K
központ! fűtés, légszesz, vízvezeték, csatornázás és 
:: épületbádogos műhelye ::

Budapest, VII., Bem-utca 5. (saját ház.)
Alaplttatott: 1894-ben. 0 Telefon: József 30—13.

BURGER HERMINA leány- és fiuruha áruháza 

Budapest, IV,, Kammermayer Károly-u. 10.
Fennáll: 1862. óta.

E lapra hivatkozók 5°/o engedményben részesülnek*

„GÜNDEL”
állatkerti vendéglője

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

O S K Ó  G É Z A  cipőáruháza
Budapest, IV., Kammermayer Károly-u. 8. Telefon L. 965-29
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S O M O G Y I  L A J O S
S Z Ű C S  M E S T E R  

V I I I . ,  R á k ó e z i - ú t  23., I .  e m .
, (Uránia mellett.)

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

MOLYKÁR ELLENI MEGÓVÁS BIZTOSÍTÁSSAL.
Alapítva': 1890.

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

sesebb kivitelben.

SCHNEIDEM SÁNDOR
selyem-, bársony-, szállás- és női kalap kellékek 

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

Telefon: 7 4 -3 4 .

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

B ALOGH J. B É L Á N É  hittestvérünk
éttermeiben

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

KILTZ JAKAB ÓS EMICH TESTVÉREK
ÜVEGCSISZOLÓ- TÜKÖRGYÁR

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

PATAKI MIHÁLY és Tsa könyvnyomdája

S A U C Z E K  J A K A B
arany és ezüst paszomány-, jelvény-, fémgomb-, egyenruha-, 

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

Evangélikus templomépület.

Yóntarotalf tfllrrhir a legegyszerűbb kiviteltől a 
l\G|)fVGIGUm) IUM Ulv legdíszesebb kivitelig nagyon 
előnyös árakon, Ablaküvegezések és tükrök a legol
csóbban. MŰVÉSZI FESTMÉNYEK nagy választékban

NEMESNÉL,
VIII., BAROSS-UTCA 9.
Telefon: József 123-78.

(Kálvln-tér mellett.)
E lapra hivatkozóknak engedmény.

O L Á H  I S T V Á N
ÚRI SZABÓ

BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 4. szám
Készít: dtszmagyar-, vadász* és sportőltözeteket 

Hazai-, angol- és francia szövetek raktára.

ZAUNBAUER FERENCZ utóda
PAUDLER JÁNOS

Távírda-, telephon- és 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.
Budapest, VI. kér. Lomb-utca 34-36. szám

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

SÁNTHA ANDRÁS
úri szabó

BUDAPEST, IV., HAJÓ UCCA 8-10. sz.
Soortkillönlepessépek Szo lid  árak Ele/rátut kivitel

Triznyai, Szabó, Török1
vászon, fehérnemű és kelengye raktára

Budapest, IV., Koronaherceg-u. 3.
Telefon: 98—36. O Telefont 98—36.

■ Fiók: VII., Rákóczi-ut 12. |

V áSZOE-áPUk, batisztok 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., Kammermayer Károly-u. 10. (Ev. egyházépület.)

RUSZNÁK JÁNOS cipészmester
BUDAPEST, VAS-UTCA 3.

Úri-, női-, gyermek- és ortop&d cipészmester. 
Készít mindennemű javításokat és bármilyen e 

szakbavágó munkát. 
Hittestvéreink szives támogatást kéri-

:: A lapittatottl 840-ben. ::
HOCHSCH O PF JÁNOS u tód a i

:: KELLER ÉS ROSSA ::
VÁSZON- ÉS FEHÉRNEMÜEK RAKTÁRA

Menyasszonyi kelengyék. Női fehérnemüek. 
Csecsemő-kelengyék. Kötény-különlegességek. 

Szövött-áruk
BUDAPEST. IV., SOTÖ-UTGA t. (Evang. egyház
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BALDAUF MÁTYÁS

„MÁTYÁS P INCÉJE"
BUDAPEST,

IV., ESK Ü -TÉR  6. SZ.
T E L E F O N :  J Ó Z S E F  150-53. SZÁM.

Evangélikus hittestvéreink állandó találkozási helye.

Gyermek cikkekben Speciálista

BÍRÓ ERNŐ BUDAPEST IV.,
Kammermayer Károly-ucca 10.

(Evangélikus épület.)
Nagy választék leány á* Hu fehérnemüekben, mindenféle gyermek 
kötött- izövöttárukban. Dús raktár Bébi kelengyékben

Telefon: 31-50 . <> Alapítva: 1878.
KÁROLYI GYÖRGY

PAPIRKERESKEDÉS  
KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDA 

Budapest, IV., Deák Ferenc-utca 5. sz.

KLÖSZ GYÖRGY I s  FIA grafikai müintézet
Budapest, VII., Vilma királynő-ut 49.

Telefon: J. 40-81 és J. 111-23.

Gyártási főágak: tervmásolások, térkép- 
sokszerositások, műszaki fényképezés, 

valamint plakát, cimke és egyéb lithogra- 
fial munkák elsőrendű kivitelben.

NAGY KÁROLY FRIGYES
orvosi műszerész

laboratóriumi eszközök, betegápolási cikkek, 
sérvkötök, haskötök gummiharlsnyák stb. 

szállítója
BUDAPEST, IV., APPONYI-TÉR 1. Telefon J, 149-73.

„PARISIA”
NŐI KALAPKELLÉKEK, SELYMEK 

BUDAPEST, IV., SÜTÖ-U. 1. 
(Evangélikus lek. épület) TELEFON: Teréz 79-51

függönyök, kerevetátvetők 
és pokrócok

eladása nagyban és kicsinyben

K u r u c z  F . K á r o l y - n á l
Budapest, IV., Semmelweis-a, 9. sz.

Telefon: 19—82.
A Tolnai Szőnyeg- és Szövőgyár R. T. gyári lerakata. 

E lapra hivatkozóknak fizetési könnyítések.

SZŐLLŐSI
SELY EM K Ü LÖ N LEG ESSÉG EK  ÁRUHÁZA

ÜBAPEST, ÍV., Belváros HAJÓ-UTCA 8-10;
■ i S T  (A* Evangélikus Egyhá; épü letébe ; TELEFON

F E L D M A A N cipő-szalon
orthopacd máska

Budapest, !V, Hcjé-u, 8-10, az udvarban

SÍREM LÉKEK  és mindennemű márványmunkák
STEMPEL SAMU GYULA

kőfaragó cégnél, BUDAPEST, VIII. MAGDOLNA-U. 19.
Sírem lékek rak tá ron  nagy választékban, gránit, 

syenit, m árvány és más kövekből,

KUN JÁNOS
úri- és női fehérnemű készítő, harisnya, nyakkendők és keztyü- 

külön'egességek

BUDAPEST,  VIII.. ÜLLÖI-UT 24. SZÁM
Telefon: József S8—81.

B Hittestvéreink figyelmébe!
I I T* D  T  legelőnyösebb fizetési feltételek mellett
VJ i  IV  V részletfizetésre az Első Bajai Bútorgyár

mintalerakata és vezérképviseleténél

LANGSFELD és KULINYI
hittestvérünknél, Budapest, VII., W e S S e lé n y f -U . 4* szám 

alatt vásárolhat, a  legegyszerübbtői a legfinomabb kivitelig.

LEHRETER JÓZSEF
UTÓDA

müflvegezés és képkeretezö 
IV., Hajó ucca 8 -10 . az udvarban balra. 

Alaplttatott 1886-ban.

Budapest legrégibb plissé üzlete.

Fried-Rappaport utóda M arosi Berta
IV., Kammermayer Károly-ucca 10. szám.

Plissé különlegességek
2 m/m kezdve mindenféle varláolőban, továbbá mintás pllsséket 
ruha éa fehérnemű azsurt, endlizést és gombáthuzást 

a  legszebb kivitelben és szakszerűen készítek.
Minden műnkét meg lehet várai I__________ Fontos a óimra ügyelniI

Ö sszerakható k ön yvszek rén yek
Praktikus, olcsó és jó.

LINQEL KÁROLY és FIAI
első magyar faáru- és bútorgyár 

BUDAPEST, VII., RÓZSA-UTCA 4 - 6  sz.

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