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EFFATA!
(Márk ev. VII. 3 1 -3 7 .)

z életet lehet-e megváltoz
tatni ? Lehet-e jobbá ten
ni ? Csalódásainak el
viselését megkönnyíteni, 
szenved éseit tűrhetőre 

enyhíteni, jó szándékokat megvalósítani, 
valami szent és megdönthetetlen igaz
ságot életünk uralkodó törvényévé, köz
pontjává tenni, — erre a sokféle kérdésre 
ebből az evangéliumi történetből meg
lepő felelet hangzik.

Nem lehet, ha arról van szó, hogy 
a szegény ember fiából király legyen, 
csodálatos sorsváltozások történjenek s 
körülöttünk minden-minden kedvünk 
szerint való széppé és jóvá változzék. 
Nem lehet, ha lehetetlenségekről ábrán
dozunk s meg akarjuk állítani magunk 
és szeretteink felett az idő gyors tova 
repülését, vagy vissza akarjuk sírni ked
ves halottainkat. De igenis lehet meg
változtatni az életet belülről, a lelkűnk
ből, lehet megváltoztatni saját magunkat 
nyílt és nyugodalmas tekintetűvé, figyel
mesen és megértőn hallgatóvá, hittel és

szeretettel beszélővé. Lehet életünk meg
mozdíthatatlan központi igazságává tenni 
a magasságos és hatalmas, minden élet 
és törvény felett uralkodó Istenben való 
gyermeki bizakodásunkat, az Üdvözítő
höz való meleg és őszinte ragaszkodá
sunkat, a jónak, szépnek és igaznak 
végső győzelmében való reménységün
ket ! Lehet, lehet, belülről megnyilatkozott 
lélekkel nézni az élet minden baját, örömét.

Gazdag és boldog ember egész földi 
életében az, aki előtt megnyilatkozott a 
hitnek csodálatos és áldott világa. Sze
gény és csüggedt, nehezen halló, nehe
zen beszélő lélek az emberekben effata, 
effata! H alljad meg az egész világ minden 
hangjának zűrzavarából az  atyai szó
zatot és akkor értelmesen és dadogás  
nélkül fogsz tudni beszélni az életről és 
az  életedről.

Figyelmeztetés! Lapunk ezzel a számmal nyomdát 
változtatott. A „Fébé“ ev. diakonissza anyahózi nyomda 
készíti ezentúl a lapot VII., Damjanich-utca 28b sz. alatti 
helyiségében. — Á szerkesztőség változatlan marad, a 
kiadóhivatal azonban szintén IV., Deák-tér 4. alatt lesz. 
A lap küldésére, vagy címváltozásra vonatkozó bejelenté
sek ezentúl IV., Deák tér 4. küldendők s nem á nyomdába.
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A lausanne-i konferencia.
Augusztus 2— 19. tartotta a „Faith and 

Order“ (Hit és Szervezet) Keresztyén világszövet
ség Lausanne-ban konferenciáját, mely 93 külön
féle keresztyén egyház 550 vezető emberét 
gyűjtötte össze, hogy püspökök, lelkészek, 
egyetemi tanárok és buzgó világiak együttesen 
tanácskozzanak a keresztyén vallások egységesí
téséről. Mindenki jól tudja azt, hogy leküzd- 
hetetlennek látszó ellentétek és különbségek 
vannak s mégis mindenki abban a reménységben 
van, hogy a lehetetlen sikerülni fog. Természe
tesen nem az első vagy nem a tizedik konferen
cián, de a megkezdett munka végső sikere a 
maga idejében megjön.

Már a külsőségek is megkapok. A kon
ferencia résztvevői a megnyitó istentiszteleten 
4 nyelvű énekeskönyvet kapnak s 4 különböző 
nyelven hangzik fel egyszerre az ének. Az 
apostoli hitvallást a jelenlévők mind anyanyel
vükön mondották el fennhangon egyszerre s 
ez a bábeli hangzavar az egyformán hivő lelkek 
bizonyságtétele volt, nagyszerű bizonyíték a 
kér. lelkek belső egysége mellett.

A konferencia angol, német és francia 
nyelven folyt. Elnöke New-York püspöke: Brent.

Magyar részről D. Raffay Sándor, báró Kaas 
Albert és dr. Prőhle Károly az evangélikus. 
Ravasz László, Antal Géza a reformátusok 
képviselője. Különösen a mi delegációnk veze
tőjét: püspökünket olyan megkülönböztetett
örömmel és tisztelettel fogadták mindenütt, hogy 
bizonyára megint bőven volt alkalma egyházunk
nak és hazánknak barátokat szerezni.

A konferencia anyagáról, a tanácskozások 
eredményeiről és az egyes kiemelkedőbb kérdé
sekről külön fogjuk tájékoztatni olvasóinkat.

OOO

Ismerjük meg, amink van.
Sokszor hangoztatjuk, hogy az iskolák élete 

jövendőnk szempontjából elsőrangú fontosságú. 
A háború és az utána következett évek lerom
lása, hazánk és benne egyházunk rettenetes 
veszteségei folytán azonban most még sokszoro
san fontos az iskola munkája, mely a jövő 
nemzedék erősítését, lelki edzését végzi. A meg
maradt iskolákra tehát nagy kulturmunka vár. 
Ezért fontos, hogy a bennük folyó tevékeny
ségről egyházunk társadalma is értesüljön. Min
den ev. iskola érdekelheti híveink seregét, de 
budapesti iskoláink kell, hogy szivünkhöz

®  T Á R C A  H
A messzelátó.

Aratás volt. A tiszttartó korán reggel be
ment úrnője szobájába és így szólt hozzá: 
„Méltóságos báróné, annyi a gabonánk a szán
tóföldön, hogy a kastély minden személyzetére, 
aki csak segíthet, szükségünk volna a betaka
rításnál. Nem jöhetne-e el Klóra szobalány is 7“ 
„De hogyne ?“ — mondotta a báróné és rögtön 
csengetett. A belépő szobalánynak aztán meg 
is parancsolta, hogy vegyen elő egy gereblyét 
és menjen ki a tiszttartóval a szántóföldre.

A szobalány, bár méltóságán alulinak tar
totta a mezei munkát, meg azután az arcbőrét 
is féltette a napsütéstől, nem mert ellenkezni. 
A gereblye mellé vett magához egy kis kézi
munka-kosarat, amelyben megkezdett kötése volt.

A gondos bárónét nagyon érdekelte az 
aratók munkája. Kerti, dolgozó asztalához egy 
kis messzelátót állíttatott fel és azon nézegette 
az aratók szorgalmas munkáját. Kereste Klárát 
is a gyűjtők közt, de nem látta.

Amint jobban betekinti az egész tájat, 
látja, hogy szobalánya a szántóföld szélén levő 
árnyékos fasor egyik fája alatt kényelmesen ül

és köti kék harisnyáját. A tiszttartó előtte áll, 
hadonász a botjával és úgy látszik hevesen 
beszél hozzá. Valószínűleg a gabonagyűjtésről 
beszél vele, de Klára bizony csak nem haj
landó kezébe venni a gereblyét.

Este, mikor a szekér befordult az udvarra, 
Klára kisasszony jön utánna, vállán a gereblye, 
mintha egész nap dolgozott volna „Hány kévét 
kötöttél ma Klára?" — kérdi úrnője. „Ha én 
azt tudnám, méltóságos asszony" — feleli Klára. 
„De azt talán tudod, hogy hány sort kötöttél a 
kék harisnyádon ?“ — kérdi a báróné. Klára 
elpirult egészen a fületövéig. A báróné pedig 
így folytatta: „Láttam mindent. Jöjj csak a 
messzelátómhoz, te is megláthatod, hogy hol 
kézimunkáztál." És Klára meggyőződhetett arról, 
hogy úrnője valóban megfigyelhette. A zavartan 
álló és szégyenletében menekülni akaró leány
nak ezután még ezt mondta a báróné: „Gon
dolj arra, leányom, hogyha én nem láttalak 
volna, a jó Isten mégis csak látott volna. Jusson 
mindig eszedbe, hogy Isten jelenlétében vagy 
és az ő figyelmét soha el nem kerülheted. En
nek a tudata óvjon meg minden rossz csele
kedettől és kötelességmulasztástól." Pap Ferenc.



1927. szeptember 4. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 3

közelebb álljanak, s ezt csakis megismerésükkel 
érhetjük el. Most e cikkecske keretében pesti 
középfokú intézeteinkről vetünk ide vázlatos 
képet: a százados főgimnáziumról, félszáz éves 
polgáriról és hét éves Veres Pálné-intézetről. . .

A háborús stagnálás után nagy lendület 
mindhárom életében! A főgimnázium számára 
egyházunk bölcs vezetősége internátusi célra 
megvette a gimnázium telkével érintkező Dam- 
janich-utca 28/b. számú háromemeletes bérházat, 
melyben ez intézmény már a jelen iskolai évben 
megkezdi működését. Klaniczay Sándor  tanár, 
mint eforus gondos vezetése alatt egyelőre 
20—24 vidéki gyermek fog itt nevelésben részesül
hetni. Az 1500 P. évi tartásdíj lehetővé teszi, 
hogy szegény ev. tanulók kedvezményes ellátás
ban is részesülhessenek. A kis kezdet bizonnyal 
gyarapodást hoz a szép múltú híres intézetre. 
— A két leányiskola nem épületben, hanem 
egyelőre belső szervezetben változott: az új 
leányoktatási törvény értelmében leánykollé
giumm á alakul, mely modern nyelvek tanításával 
nyújt érettségi bizonyítványt. Ennek I. és V. 
osztálya már ősszel megnyílik, s hogy ez 
átalakulás mennyire bevált, mutatja az a tény, 
hogy V. osztály már júniusban teljesen megtelt, 
első osztálya pedig szintén néhány helyet tud 
már csak a szeptemberben jelentkezőknek nyúj
tani. Persze, a jövőben itt is nagy erőmegfeszí
téssel fog kelleni egyházunknak kötelezettségét 
teljesítenie, hogy t. i. az egységes középiskola 
egy épületben is legyen elhelyezhető. Mostani 
helyzetében is megvan azonban a lehetősége 
annak, hogy vidéki gyermekek látogassák, inter- 
nátus áll rendelkezésre, melyben protestáns 
növendékek évi 1000 P. díjért kapnak teljes 
ellátást. Örvendetes, hogy az utóbbi években 
fokozatosan kevesebb növendékkel dolgozó 
polgáriiskola is mintegy injekcióra! újraéledt: 
sokan hozták ide gyermekeiket, mivel megvan 
a továbbtanulás lehetősége a IV. osztály után is.

A jelen iskolaév legkimagaslóbb eseménye 
az volt, hogy a főgimnázium  öt év tanuló- 
versenyének eredm ényeképpen első lett a magyar- 
országi középiskolák között. Midőn erre büszkén 
mutatunk rá, nem kell azt hiszem e tényhez 
semmi megjegyzést fűzni: beszél ez önmagában 
is eleget! Szép ünnepséggel leleplezték itt május 
29-én a gimn. 54 hősi halottjának emléktábláját. 
Lux Elek  mesteri műve örökítette meg emléküket, 
kik között egyházunk vezetőinek 9, a gimnázium 
tanárai közül háromnak fia halt meg a hazáért: 
Bőhm, Góbi és Lehr fiai. Az emlékeknek áldo

zott az iskola Tavasy-Teichengráber emlék
ünnepével, s ennek a célnak szolgál a Rátz 
László  lelkes vezetése alatt álló volt növendékek 
egyesülete, mely Góbi Imre, ny. ig. 80. születés
napja alkalmából lyrai költeményeit adta ki. E 
kötet most fog közkézre jutni, s rá ez utón is 
felhívjuk a figyelmet. Aki hallotta Góbi, fiának 
halálára írt költeményét, sejtheti, milyen irodalmi 
kincset jelent e kis füzet megjelenése.

(Folytatjuk.)
<XXX>

Gyülekezeti ház.
Minden német város csendes részében van 

egy úgynevezett Vereinshaus, vagy Hospiz, s 
mi ott utazgató magyarok, amig lakói lehettünk 
egy-egy ilyen kedves vendéglátó háznak, úgy 
szerettünk volna egyet átkivánni ide Budapestre.

Olvasóink nagy része bizonyosan ismeri 
már az ilyen Vereinshausok illetve gyülekezeti 
házak elrendezését s hogy mégis részletesen 
megírjuk ezt, ez azért történik, hogy hátha vala
melyik evangélikus testvérünk kezébe venné 
ezt a kérdést Budapesten s próbálna valamit 
elérni.

A gyülekezeti ház egyik része szépen be
rendezett, csinos szobákból álló szálloda, ahol 
a keresztyén szeretet szellemében élő alkalma
zottak udvariassága otthonná varázsol minden 
szobát, s mivel ilyen helyen borravaló semmi 
formában sem gondolható el, szegény emberek 
igazi menedékhelye az ilyen Hospiz. A szálló 
kiegészítő része az étterem, ahol ma már Ízle
tesen s Budapesthez viszonyítva polgári áron, 
egy gondolkodású közönség csendes ebédjei és 
vacsorái, zajtalan s kevés alkoholt fogyasztó 
vendégserege azt a józan jövőt mutatják, hogy 
miképen lehet kis haszont tartva szem előtt, 
olyan nagy forgalmat teremteni, mellyel mind
két fél megelégedett. Hogy összehasonlítást te-

Z on gorák, pianinók
v á sá rlá sá n á l a já n l ju k
Állami nagy aranyéremmel kitüntetett

G A Á L  J .
zongoraterm ét
Fizetési kedvezmény. — 10 évi 
jótállás. — Dijtalan csomagolás.

Budapest, VI„ Liszt Ferenc-tér 7.
(Zeneakadémiával szemben. 

Keresztyén cég. Telefon ; 901—29.
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hessünk megjegyzem a következő árakat. Pl. 
München egy személynek 7—8 márkáért első
rendű teljes élelmezést és lakást ad s Lindau, 
a bodeni tó híres fürdőhelye 7 márkáért nyújt 
többet, mint a legszebb balatoni fürdőhely.

Minden gyülekezeti ház érdekessége: a 
Herberge, a menedékhely. Rendszerint a leg
felső emeleten elhelyezett, a magyar népszálló
nál vagy hajléktalanok menhelyénél tisztább és 
szebben berendezett helyiségek, modern fürdő
felszereléssel. Ennek lakói jórészt a munkát 
kereső vagy munkanélküliekből telik ki. De ez 
a megállapítás is csak látszótagos, u. i. minden 
ilyen helyen lakó ember a rendőrség és a vá
ros védelmében é l ; köteles naponként 2—3 órai 
közmunkát végezni, melynek fejében a gyüle
kezeti ház a várostól a végzett munka értékét 
megkapja s igy mind a három tényező j,ól já r : 
a város olcsó munkaerőkkel végezteti az utcák 
takarítását, a Hospiz otthont nyújt, de ezért 
köztámogatásban részesül, a munkanélküli nem 
koldulhat, hanem az egyház és a város gon
doskodik azon, hogy dolgozzék.

Felsorolt részek a gyülekezeti ház bevéte
leit jelentik, van azonban kiadás és költség is 
itt. Legtöbb költségbe a gyülekezeti nagyterem 
kerül, mely minden este foglalt, a  következő 
sorrendben : leány-énekóra, bibliaóra, férfikarok, 
zenekar, gyülekezeti est, munkás-énekkar (min- 
denik egy estét foglal le ); a vasárnapi este 
szabad. Természetesen minden este egész új 
közönség gyűl egybe, rendszerint a hozzátarto
zókkal együtt, akik részére külön helyiségek 
vannak. Nyári időben a kuglizó örvend ilyen 
nagy népszerűségnek annyira, hogy szerda és 
szombat d. u. két csoport váltja egymást. Azok, 
akik erre a két gyűjtőhelyre ellátogatnak nem 
antialkoholisták, kiki elfogyasztja a maga sörét, 
ahogy s amennyit ilyen helyen lehet. Az ilyen 
esti összejöveteleken láttam olyan résztvevőket, 
akik nálunk templomba nem igen járnak, ott a 
gyülekezeti ház először közösségbe gyűjti az 
embereket, azután pedig az egyház és a tem
plom oltalma alá helyezi.

Egyházi szemüvegen át nézve a kérdést, 
azt mondhatjuk, hogy csak hasznos az egyház

szellemében dolgozó minden ilyen gyülekezeti 
ház s nem fordult még elő az, hogy valamelyik 
tönkrement volna. Ma már kiépített szövetsége 
van a Hospizoknak s egymást nemcsak védik 
és támogatják, hanem az az évi haszon, amit 
a gyülekezeteknek adnak, ezenkívül még sok 
jótékonyság alapját vetette meg.

Mikor lesz Budapesten egy ilyen gyüleke
zeti ház? Az évi kerületi és egyetemes gyűlé
sek, a minisztériumokba való feljárások, üzleti 
ügyek stb. naponként Budapesten tartanak olyan 
hittestvéreink közül legalább ötven embert, aki 
ittlétekor szállóban van. Ez a minimum. Otven 
lakóra lehetne naponta számítani s az étkezők 
száma az ittlakókat beleszámítva két-három- 
szorosára vehető. A legméltányosabb polgári 
árak mellett is annyi haszon kell legyen egy 
ilyen vállalkozáson, hogy 8— 10 éven belül egy 
újonnan építendő házat is ki lehetne fizetni belőle. 
S a magyar viszonyoknak megfelelően, a bel- 
misszió szempontjait figyelembevéve mi mindent 
lehetne itt elérni?

Ez is talán egy olyan kérdés, amely elől az 
egyház nem igen térhet ki s egyben olyan Ígé
ret is, amelyért igazán érdemes dolgozni.

G. L.
OOO

Dr. Thébusz Béla t
(1871-1927.)

Folyó évi julius hó 28-án kisértük utolsó 
pihenője helyére, a Farkasréti temetőben, a fel
támadás reménysége alatt, a nagynevű zólyomi 
pap fiát, a pesti magyar egyház presbiterét: 
Thébusz Béla drt.

Hirtelen, de nem váratlanul hívta el magá
hoz az Élet Ura. Gleichenbergben keresett beteg 
szíve számára gyógyulást. Itt tüdőgyulladás ágy
nak döntötte. 20 napig feküdt betegen. Az el- 
válhatatlan testvérek gondos ápolása és oda
adása talpra állította. Bár elerőtlenedett testtel, 
de a biztos gyógyulás reménységével indultak 
haza a testvérek Thébusz dr.-ral.

Istenünk azonban másként határozott. A 
Grácz és Budapest közötti úton halt meg szív
bénulás következtében.

p“  Zongorák, hármon hunok
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron

I-jliall M. Budapest, V I., A n d rássy-ú t 1 5 , 1 .
Vásárlás előtt s a já t  érd ek éb en  
feltétlenül nézze meg raktáraimat!

25 éves
K e r e s z ty é n  cég:.
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Barátai, tisztelői, presbiter-társai, betegei 
könnyező szemmel búcsúztak a gyönyörű lelkű 
embertől. Soha senkinek nem vétett. Mindig 
csak abban fáradozott, hogy segítsen másokon 
és lehetőleg úgy, hogy a jobb kéz ne tudja, 
mit cselekszik a bal. Mindig többet adott, mint 
amennyit vártak tőle. Viszont ő senkitől se várt 
semmit a szereteten kívül. — Bár befejezett 
embernek ismerte mindenki, ő mindig tanult. 
Képezte tovább tudását, melyet gyarlónak tar
tott, de amelyről mindenki tudta, hogy a mai 
eredmények szerint teljes.

Emberszereteténél csak az Isten iránti sze- 
retete volt nagyobb. Mindenre ráért, sehonnan 
sem hiányzott, amikor és ahol arról volt szó, 
hogy az Isten ügyét kell előbbre vinni és tettel 
kell bizonyítani a vallás ereje és ev. hite mellett. 
Itt sem az előlüléseket kereste. Szerényen a név
telenek közé sietett, mert így nevelték a zólyomi 
parochián azok a szülők, akiknek emléke több 
volt előtte, mint szent. Ezek nevére és nevéért 
fette egymásután alapítványait a Gyámintézet
nél és a Luthertársaságnál. És ezek lelke szerint 
volt barátja az ifjúságnak, amelynek nálánál 
nagyobb jótevője az elmúlt években nem volt.

Kovács Sándor egyetemi tanár és Dr. 
Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkész jelölték 
meg beszédjeikben a mi történetünkben az ő 
helyét, azt, ahol a miénk marad megdicsőülten, 
nem mint emlék, hanem mint példa.

<XXX>

Lord Rothermere levele 
D. Raffay püspökhöz.

London, The Daily Mail. 1927. augusztus 2. 
Főtisztelendő D. Raffay Sándor püspök úrnak

Budapest.
Főtisztelendő Uram!
A legszivélyesebben sietek Önnek köszö

netét mondani leveléért. Semmi sem tett rám 
mélyebb benyomást, mint az a sok levél, ame
lyek mindegyike kifejezi a magyar népnek az 
igazság melletti helytállásában kifejtett meg nem 
törhető egységességét és lelkesedését. Ezek a 
levelek úgy az egyes személyeknek, mint a 
politikai, vallásfelekezeti, ipari, társadalmi és 
tudományos rétegek minden sorából érkeztek.

Meg vagyok győződve, hogy ezen egysé
gességgel az önök reményeinek diadala bizto
sítva van és valóban nagyon hálás vagyok, 
hogy ha ezen ügyben és egy jövendőbeli há

ború által okozandó katasztrófának elhárítása 
tárgyában én is valamit tehetek.

Van szerencsém a legmélyebb tisztelettel 
köszönteni. Rothermere.

H Í R E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1927. szeptember 4-én :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 báró Podmaniczky Pál
Deák-tér (magyar) n Wolf Lajos
Deák-tér (magyar) 6 Ruttkay Miklián Gyula
Fasor (ifjúsági) ~ —

Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) 5 Broschkó G. A.
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 51. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Gáncs Aladár
Üllő-út 24. 10 Martony Elek
Váci-út 61. 10 Rimér Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Szabó Aladár

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál. 
Szept. 11-én a Deák-téri templomban Dr. Raffay Sándor, 
a fasoriban Gaudy László, a tisztviselőtelepi templomban 
Majba Vilmos prédikál.

Úrvacsoraosztás. Szeptember 4-én a dél
előtti istentisztelet végeztével úrvacsoraosztás a 
Deák-téri és fasori templomban. Szeptember 
11-én tanévnyitó istentiszteletek.

Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, m  Szigety Nándor és Fia ■■ 
Budapest, IV., Múzeum-kőrút 17.

A Deák-téri templom családi hírei. Az
elmúlt nyári két hónapban kereszteltük: Csőre 
Gyula, Nagy Vilma, Kulcsár Tibor Sándor, 
Bartusek Ferenc József, Boros Magdolna Anna, 
Takács Ilona Judit, Brooser Gábor Béla János, 
Húsz Róbert Ferenc, Zsirai Jolán, Fényi Béla, 
Lehel Ilona. Csékó László, Henn Ida Margit, 
Sinkovics Károly, Nagy Edit Ibolya, Szalai 
Magdolna Anna Gizella, Fodor Éva, Kotolák 
Mária Magdolna, Magyar Margit Józsa Mária, 
Finta Ferenc, Bőid Mihály, Stróhm Ferenc László. 
— Esketések: Dr. Schulek Elemér—Bernát Ilonka, 
dr. Szlávik Antal—Vessényi Antónia Rozália, 
Erdélyi Gyula—Dákai Kató, dr. Kirschner János 
—Paulay Jolán, Heffner József—Kárlik Margit, 
Parti Jenő—Saly Emma, Daubner Pál—Szilágyi
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Gabriella, dr. Szalai Tibor—dr. Strobentz Ilona.
— Tem etések: Polónyi Józsefné 38 éves, Schnitta 
György 3 éves, Haggenmacher Oszkárné 45 
éves, özv. Koch Jánosné 77 éves, özv. Wagner 
Jánosné 49 éves, Dirner Béla 57 éves, Kasper 
Károly 31 éves, Gál László 7 hónapos, Tetzel 
Lőrinc 54 éves, Sami Edit 17 éves, Prinner 
Zoltán 35 éves, özv. Kubinyi Pálné 79 éves,
— A dom ányok: Szegényeknek dr. Mesterházy 
Béla 5, Trug Albertné 2, Erdélyi M. hozzátarto
zói 30, Láng Gizella 5, özv. Torma Jánosné 5, 
egy templomlátogató 5, özv. Jelinek S.-né 6. 
Zádor Erzsébet 5, Pethő György 40, Heimann 
F. 10, Görbitzné javára gyűjtés 90, névtelenek 
15 P., Dallmann Gézáné 5 dollárt. Szabad 
rendelkezésre Schnehtár Sándor 20, Pethő 
György 10, névtelenek 35 P. Theol. Otthonra 
névtelenek 20 P. Kelenföldi templomnak Vásár
helyi Ernőné 10 P. Egyházfentartásra Lipták 
László 10, Szebenszky Jánosné 3, özv. Breuer 
Sándorné 50 pengőt.

K R A Y E R L a k k , festék  
m i n d e n  c é lr a

KRAYER és TÁRSA, Budapest, Váci-út 34
T el.: 905—70. Fiókok: T el.: 905-71.
V., Váci-út 6. IV., Király Pál-u. 20. VII.. Dob-u. 37.

Beiratások iskoláinkba. A leánykollégium 
(polgári leányiskola és Veres Pálné-lyceum) 
beiratásai szeptember 12. és 13-án d. e. 8— 12-ig 
lesznek a Deák-téren. Javító és pótló vizsgá
latok 12-én ugyanott, az V. osztály felvételi 
vizsgálata 14-én a Veres Pálné-intézetben. Az 
iskolai év ünnepélyes megnyitása 16-án 9-kor 
a Deák-téri templomban s utána a díszterem
ben. A fasori gimnáziumban a beiratások 12— 
13-án, a megnyitó ünnepély 14-én, a tanítás 
kezdete szept. 15-én d. e. 8 órakor lesz.

Értesítés és felhívás. A Budapesti Iparos
képző Protestáns Egylet (Vili., Alföldi-utca 13.) 
vezetősége szíves figyelmébe ajánlja főképpen 
az iparosságnak azt a komoly munkát, mely az 
Egylet életében megindult. Ne engedjük iparos 
ifjainkat a nekik meg nem felelő helyekre és 
társaságokba. Az alföldi-utcai Egyletben kultu
rális és szórakozási igényét is kellőképpen ki
elégítheti.

Vajda M. Pál > műterme <■ I
Telefon VII., Damjanich-u. 42. Telefon I
Gyermek- és hölgyfelvételek készítésében specialista. 
Az egyházközs. tagjai és családtagjainak 25°l° kedvezm.

A fasori templom családi hírei. Az elmúlt 
nyári két hónapban kereszteltük: Ihász Lajos, 
Skolnik István, Kovács Ignácz, Frommbach 
Dezső, Rosta Sándor, Simonyi Lóránt, Temesvári 
Ferenc, Firkó Ernő, Szűcs Éva, Korona Béla, 
Mázik Magda, Palovetz Erzsébet, Fülöp István, 
Kollár Antal, Vojtek Magdolna, Eördögh Attila, 
Varga László, Somogyi Gizella. — Esketés:

Biliczki Sándor—Varga Julianna, Nagy Jenő— 
Gaál Sarolta, Krajcsi András—Vichnalek Emma, 
Beck Ferenc—Ambrús Julianna, Brésel Gusztáv 
—Csalay Gabriella, Fekete Antal—Schub Margit, 
Selagián János—Balogh Mária, Szauter Gusztáv 
—Szűcs Rozália, Renner Béla—Kalikó Olga, 
Gotthard Márton—Boros Julianna, Vajda Pál— 
Schneider Erzsébet, dr. Gyurkovics Tibor—dr. 
Mika Irén, Lethó Károly—Sztrelec Karolin, Szabó 
István—Adamik Karolin, Kaiser Sámuel—Fülöp 
Mária, dr. Jeney László—Schindler Etelka, Maetz 
Vilmos—Mádéi Olga, Hajmási Lajos—Gaál 
Karolin, Fritsche Arthur—Ficzere Katalin, Szobo- 
lovszky Ferenc—Donáth Margit, Beck Aurél— 
Horchler Erzsébet, Patz József—Pazár Ilona, 
Szuelny László—Szigeti Erzsébet, dr. Sarudy 
István—Kniep Edith, Murarik Ede—Simon
Erzsébet, Paltzmann Zoltán—Sinkó Erzsébet, 
Pecsmann Ferenc—Nagy Vilma. — Tem etés: 
Danielisz János, fasori gimn. kapusa 70 éves, 
özv. Viereckl Károlyné 60 éves, Kapcsándi 
István 60 éves, Hlavacsek László 5 hó., özv. 
Huppmann Gyuláné 77 éves, Papp Sándor 49 
éves, özv. Derner Gusztávné 33 éves, Molitorisz 
József 48 éves, Balás Emilné 65 éves, Dévényi 
Károly 58 éves, Koch Irma 78 éves, Mosánszky 
Emilné 45 éves, Boros Pálné 55 éves, özv. 
Lukse-Fábry Béláné 80 éves, Kelyha Lajos 83 
éves, özv. Major Miksáné 79 éves, Fábián Pál 
67 éves, Gaál János 61 éves, Perlitzy Ede 65 
éves, Guhr Johanna 74 éves, Szabó Ferenc 10 
hónapos, Dobroczky László 3 hónapos, Joszip 
Ernő 21 napos, Unger József 15 éves, Kovács 
Jánosné 52 éves, Ősze Lajos 47 éves, Holkó 
Istvánná 76 éves, Linde György 26 éves, Schmiedt 
János 63 éves, Figusch Károly 82 éves korában.
— Betértek: vattai Battka László, Ondrisek 
Ferenc, Hesz Jánosné, Oláh Mária. Szalay Jenő.
— Kitértek: Estmann Gertrud, Podobnik Jolán.
— A dom ányok: Szegényeknek özv. Jausz 
Györgyné 15, Selagian János 33, Haden Edith 
10, özv. Molitorisz Józsefné elhunyt férje emlé
kére 20, özv. Nagy Istvánná 10, özv. Kasper 
Gusztávné 2'40, szegény gyermekeknek özv. 
Burghardt Lipótné 2, angyalföldi templomra 
Clementisz Jenőné 5, kelenföldi harangra Kasper 
István 10, vakoknak özv. Nagy Istvánná 10, 
szabad rendelkezésre Novotny Frigyesné 30 
pengőt adományozott.

E L S Ő  M A G Y A R
Á l t a l á n o s  B i z t o s í t ó  T á r s a s á g
Alakalt 7 \ j  *• i ' i Alakalt
1857-bea Budapest, IV., VlgadO-ter I .1857-ben

A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet.
Az ev an g élik u s eg y h ázn ak  3 0  év óta 
szerződéses b i z t o s í t ó  t á r s a s á g a .

Fiókjai vannak az ország egész területén. 
Elfogad biztosításokat a következőkre : 

Emberélet és baleset. — Tűz, jé * , üveg, autó, gép
törés. — Betörés, pénztűri kiküldött kirablása. — 
Szállítmány, úti poggyász, értékküldemény. — 

A llat és szavatosság.



1927. szeptember 4. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 7

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

S ző rm em egó vás
teljes felelősséggel 

S O M O G Y I  szűcsnél 
VIII., Rákóczi-út 23. szám, I. em. (Uránia mellett.)

Átalakítás — javítás — őszi áraknál 
lényegesen olcsóbban.

Sauczek Jakab arany- és ezüst 
paszomány-, 
jelvény-, fém

gömb-, egyenruha-, egyházi-, kézimunka- és színházi 
Tel.: 77-93. kellékek gyári főraktára Tel.: 77-93. 
BUDAPEST, IV., Sütő-u. 1. (Evangélikus templomép.)

Kiltz Jakab és Emich Testv.
tT e g cs isM ló - és tükörjí.vár

BUDAPEST, VIII., Práter-utca 84. szám.
Telefon : József 54—76.

Krausz Frigyes
la k a to sm e ste r

Budapest, IV,, Sörház-utca 7. sz„ Váci-utca sarok.
Ajánlja magát mindennemű munkák elkészítésére, ú. m. ; épület, 

portál, vasredőnyök és faredőnyök.

I l i v e l  K á r o l y
elektromos

s z e r e l é s i  a n y a g o k  és k é s z ü lé k e k  gyára 
Cégtulajdonosok :

cs -tényi dr. Holitscher Pál gépészmém. és Komjét Ernő
Budapest, VII., Iroda és raktár: Vörösmarty-utca 16.

Gyár: Bethlen-utca 21—23. szám.
TELEFONOK::

Kereskedelmi osztály Gyengeáramú osztály 
József 114—02 József 49—61

Műszaki osztály J. 49—62, Raktár J. 48—30.

B Á L L Á  D. muoras, pracizios 
:: órák javítása :: 

BUDAPEST, IV., DEÁK-TÉR 4. (Ev. templom épületében.) 

Alapítva 1844-ben.
Mindenfajta lsar- és zsebóráit praeciziós szerkezettel állandóan 
raktáron. Konfirmációs ajándéltolt nagy választékban.

Harsányt Testverek
központi fűtés, légszesz, vízvezeték, csa
tornázás és épületbádogos m ű h ely e 

BUDAPEST, VII., BEM-UTCA 5. SZ. (Saját ház.)
Alapittatott 1894-ben. Telefon: Józs. 30-13.

Alapittatott 1840-ben

H o c h s c h o p f  J á n o s  utódai
K ellel- és K o s s á

Vászon- és fehérneműek raktára — Menyasszonyi 
kelengyék. — Női fehérneműek. - -  Csecsemő-kelen
gyék. — Köténykülönlegességek. — Szövöttárúk.
B u d ap est, I\'., Sütő-u. 1 . (Ev. egyház épületében)

Képkeretek, tükrök kiviteltől a legdí
szesebb kivitelig nagyon előnyös árakon. Ablaküvege
zések és tükrök a legolcsóbban. Művészi festmények 
nagy választékban N EM ES-nél, Vili., Baross-utca 9. 
(Kálvin-tér mellett.) Telefon: József 123—78.

E lapra hivatkozóknak engedmény.

O lá h  I s t v á n

Burger Hermina ^áruháza
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 10. szám.

(Evang. egyház épületében.)
Alapittatott 1862-ben.

E lapra hivatkozók 5 százalék engedményben részesülnek.

FÉBÉ EV. DIAKONI SSZA 
ANYAHÁZI NYOMDA

Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. szóm. 
Mindenfajta nyomtatványt Ízlésesen készít.

Z a u n b a n e r  F e r e n c  utóda
P a n d le r  Já n o s

Távirda-, telephon- és villámhárító építő intézet. 
Hatóságilag enged, villanyvilágítás és erőátvitel

Budapest, V., Gróf Tisza István-u- 10.(voltJózsef-tér 13.)
Alapíttatott 1872. Telefon 31—10.

•t

W a ls e r  F e r e n c
Alapítva 1858. évben.

Tűzoltási szerek és szivattyúk gyára, 
harang- és fémöntőde.

BUDAPEST, VI. KÉR.. LOMB-UTCA 34-3 6 . SZÁM 
Villamosmegálló: Váci-út, Láng gépgyár.

G y á r t ;  Templomharaii.g’olsat és összhangzó harangzatokat 
a legfinomabb harangfémötvözetből tiszta csengésű, előre megálla
pított szavatolt új hangokkal; iiarang'szerelvéiiyebet forgat
ható vaskoronával, szakszerű kivitelben, haraiigrálTváuyolíat 
hengerelt vasból, szabadon álló, valamint fekvő elrendezéssel. 

Telefon ; Budapest, Lipót 913—46.

i i  r i
szabó

BUDAPEST, IV., Kecskeméti-utca 4. szám
K észít: díszmagyar-, vadász- és sportöltözeteket. 

Hazai-, angol- és francia szövetek raktára.
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BALDAUF MÁTYÁS

„MÁTYÁS PINCÉJE”
BUDAPEST, IV., ESKÜ-TÉR 6.

Telefon : József 4 5 0 —53 .
OBO

Evangélikus hittestvéreink á llan dó  ta lá lkozó  kelye.

Gyermekcikkekben Speciálista ! ^

B ÍR Ó  btic vó
Budapest,IV.,Kamermayer Károly-u 10. (Ev.épülel) 
Nagy választék leány és fiú fehérneműekben, vala
mint mindenféle gyermek kötött és szövött árúkban. 
w Dús raktár Bébi-kelengyékben •

ÜZŐLLŐSI
SELYEMKÜLÖNLEGESSÉGEK

ÁRÚHÁZA
Budapest, IV.,Belváros, Hajó-utca 8-10.Telefon 79-68. I  

(Az Evangélikus Egyház épületében.)

NAGY KÁROLY FRIGYES
orvosi m űszerész

laboratórium i eszközök , b etegápo lás i cikkek, sérv
kötők, haskötők, gum m iharisnyák stb. szállító ja  

BUDAPEST, IV., APPONYI-TÉR 1. SZ. 
Telefon J. 449-73

Szőnyegek, függönyök, k ere v e t- 
á tvető k  és p o k ró co k
eladása nagyban és kicsinyben

Kurucz F. Károlynál
Budapest, IV., Semmelweis-utca 9.

T e le fo n : 1 9 - 8 3 .
A Tolnai Szőnyeg- és Szövőgyár R.-T. gyári lerakata

E lapra hivatkozóknak fizetési könnyítések.

B Hittestvéreink figyelmébe !
I  I T A D T  le g e lő n y ö s e b b  f iz e té s i  fe lté te le it  
U  i  v / I \  1 m e l l e t t  r é s z le t f iz e t é s r e

az Első Bajai Bútorgyár mintalerakata és vezérképviseleténél :

LANGSFELD ÉS KULINYI
hittestvérünknél, Budapest, VII., Wesselényi-utca 4. sz. 

alatt vásárolhat a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig.

ü i r e m l é l x e k  és m indennem ű
m árvány m u n k á k

S T E M P E L  SAMU G YU LA
kőfaragó cégnél, Budapest, Vili., Magdolna-utca 19. 
S ír e m lé k e k  r a k tá r o n  nagy választék b an  
g rá n it, syen it, m árvány és m ás k öv ek b ől.

Budapest legrégibb plissé-üzlete
Fried-Rappaport utóda Marosi Berta
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 10. szám

PLISSÉ KÜLÖNLEGESSÉGEK:
2”% kezdve mindenféle variációban, továbbá mintás 
plisséket, ruha és fehérnemű azsurt, en d lizéstésgom b  
áthúzást a  legszebb kivitelben, szakszerűen készítek. 
Minden munkát meg' lehet várni ! A címre ügyelni !

§ C I I \ E 1 D E K  SAAÖOR
selyem-, bársony-, szalag- és 
női kalapkellékek árúháza

Budapest, IV., Hajó-utca 8-10. Tel.: 74-34.

Novák Péter

„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: Fekete Géza.

Ö sszerak h ató  k ö n y v sz e k ré n y e k ! 
P r a k t ik u s  olcsó  és J ó !

LmGEL KÁROLY ÉS FIAI
első  m ag y ar fa á rú - és b ú to rg y ár 

B U D A P E S T , V II ., RÓZSA-UTCA 1 -6 . SZ.

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

Lopo§ Gyula
B U D A P E S T , III ., B é c s ié it  8 5 . szám

Telefon: 113-44.
Költségvetéssel és árjegyzékkel díjmentesen szolgálok

„ Z A IIY “ -rendszerű iskolapadok.
A megszűnt Feiw el-féle Isk o la p a d -g y á r összes 

padmintáinak raktára.

Hajdú Sándor és Társa
szobafestők és mázolok

Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 12. sz.

„ P A R I S I A ”
női kalapkellékek, selymek

B u d ap est, IV ., Sütő-u. I .  T e lefon  T . 79 -51
(Evang. isk. épület.)

„GUNDEL" vendéglője
a főváros legismertebb és leglátogatottabb kerthelyisége. 
Jöhirű magyar és francia konyha. — Elsőrendű italok. 

Zene.

*v- úri szabó ❖
Rúd ape st, VIII., 
Oyulai Fál-u, 13,1, 9

Luther-kabátok speciális készítője
Mindennemű szakmámba vágó I Valódi angol  szöveteit 

munkát elvállalok. | állandóan raktAron.


