
III. évfolyam. 26. szám. 1927. junius 26.

Szerkesztik: KEMÉNY LAJOS igazgató-ielkész és Dr. MiKLER KÁROLY. Felelős szerkesztő es kiadó': br. MiKLER 
KÁROLY. Kiadja a pesti ev. magyar egyház. Szerkesztőség: IV. Deák-tér 4. H. Kiadóhivatal: VI. Horn Ede-utca 9. 
Megjelenik julius és augusztus hó kivételével minden vasárnap. Előfizetési ára félévre 2 pengő. Egyes szám ára 10 f.

Evangélikus iskolákba Írassuk be gyermekeinket! Evangélikus 
fiugimnáziumi internátus a Damjanich-utcában, evangélikus leány- 
kollégiumi internátus a Veres Pálné-utcában. Bővebbet az igaz

gatók és a lelkészi hivatalok.

Az utolsó vendég.
Lukács ev. 14, 15-27.

Isten kegyelmének határtalanságáról 
beszél az Üdvözítőnek ez a hasonlata, mely 
a nagy vacsora elkészítéséről, a meghívot
takról és a választoltakról szól. Beszél a 
földi élet javainak gondjaiba merült em
berekről, (mert bizony vannak a földi 
javaknak bőven gondjaik is), beszél a csa
ládi élet köt elességeiről, beszél arról a jóvá
tehetetlen és végzetes tévedésről, hogy 
sokan, sokan, nagyon sokan az emberek 
közül nem látják meg azt, hogy éppen a 
földi élet bajaival való elfoglaltságaik, vagy 
családi kötelességeik teljes értelemben fel
fogott teljesítésére vannak az isteni kegye
lem nagy vacsorájára meghiva. Gondol t csak 
meg, milyen más szívvel fogod nézni, hor
dozni és szolgálni világi dolgaidat, szeret
teid testi és lelki épségét, ha azokat nem 
akadályul állítod Isten és életed, bited és 
becsületed közé, hanem segítőtársaknak, 
bizonyság tételeknek, szolgálat alkalmiaknak!. 
Akkor leszel választottá a hivatalosak, az 
összesek közül, ha vidám és serény lélekkel 
tudod Istened iránti háládat és köteles
ségeidet éppen azokban megmutatni, amik 
másokat akadályozni szoktak ebben.

Ezért kell elvez a példázathoz még hozzá 
olvasni két, látszólag oda sem tartozó mon
datol és akkor loglod megérteni az Üdvözítő 
taliitásaiban olyan sokszor, majdnem min

dig félreértett mondatot azok meggyidölesé
ről, akiket éppen a legjobban kell szeretned. 
Akkor fogod megérteni, hogy a nagy vacsora 
utolsó vendége az, aki hordozza az ő kérészi
jét megértéssel és szívesen s annak terhei 
illáit könnyebbnek érzi életét. Akkor meg
világosodik előtted, hogy az isteni kegyelem 
nagy Vacsorájához meghívottak között is 
az utolsóból lesz az első...

Győry Vilmos.
Mutatvány Szigethy Lajos: „Luther-lelke" c. könyve II. 

kötetéből.
Győry Vilmos (1838—1885), a költő pap 

rokon lélek Wallaszkyval, a tudós papp d, 
mert ha nem müveit is, egy tudományszakot 
olyan világraszóló sikerrel, mint az, de a 
világirodalom terén tüneményes volt a 
tudása. És ez neki virágos mező volt, 
ahonnan szorgalmas méhek ént összeliordla 
a mézet a magyar kaptárba, aaiemzeti létek 
gazdagítására és gyönyörködtetésére.

Édesatyja Győrött az evangélikus iskola 
felsőbb leányosztályának volt a tanítója 'Az 
egyetlen gyermek fejlődésére különösen azl 
édesanyának volt nagy hatása. Tőle örö
költe érzékeny, nőiesen gyengéd, eszményié; 
lényét, szinte leányos,an tiszta, szemérmes 
lelkűidét, finom modorát. A költő göndör 
fekete fürtöktől árnyalt, rózsás arcával, 
villogó fekete szemeivel maga volt a meg
testesült szeret etrem állóság.
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Nyolcéves korában szülei Pestre költöz
tek. Mint a hatosztályu evangélikus gim
názium kitűnő tanitványa, Székács érdek- 
lődő figyelmét is magára vonta. Konfirmá
ciója alkalmával a nagy püspök ezekkel a 
sokatmondó igékkel áldotta meg: *Akiek 
sok adatik, attól sok kívántatik*. Érdeke*, 
hogy e két nagy embert a lutheri lélek 
közösségén kívül az élet mennyi kapc a 
egyesíti. j  j j

Mint a két felső osztályban a pesti 
kegyesrendi gimnázium növendéke, irodal
mikig' is fellépett és egy másik nagy ember
nek tűnt föl. A Délibábok cimü folyóiratban 
Jókai vezette be irodalmi zsengéjét, első 
novelláját, igen meleg ajánlósorokkal.

Azután a pesti közös protestáns teológia 
hallgatója lett. Itt is szemefénye volt tanuló

társainak, köztük Thaly Kálmánnak és Zsi
linszky Mihálynak. Kitartó szorgalmáéit, 
fényes tehetségéért, kedves modoráért pe
dig la főiskola két alapitója, egyúttal tanára: 
Székács és Török Pál, a református püspök 
is kedvelte. A berlini egyetemen a németek 
és más külföldiek között sok jóbarátot szer
zett önmagának is, elnyomottságában «ér
dekesének talált nemzetünknek is.

Székács avatta fel lelkésznek; mellette 
töltött el egy évet, mint kedves káplánját 
1862 őszén a legnagyobb magyarnyelvű gyü
lekezet, a békésvármegyei Orosháza, Szé
kács szülőfaluja választotta meg papnak!. 
Székács, mint püspök, maga iktatta be 
állásába. A népszerű, «kis Pál apostol»-nak 
nevezett ifjú lelkész harmóniában élt ki
váló lelkész-társával, Torkos Károllyal és 
híveivel. Boldogsága azonban akkor lett 
igazán teljes, mikor elnyerte Székács kedves 
és müveit leányának, Etelkának kezét. Szi- 
vesen elbeszélte a költő, hogy esküvőjére 
Pestre jöttében vásárra menő utitársai kér
dezték tőle, ő is vásárra megy-e és mit akar 
vásárolni? «Egész életre szóló boldogságot* 
— gondolta magában.

Idilli boldogság volt az ifjú pár életű 
a következő tizenhárom évben a ragaszkodó 
nép között, míg 1876-ban a pesti magyar

evangélikus hívek egyhangú bízod,a'ma Szé
kács örökébe nem hívta el Győryt.

Mikor Pestre utaztában egy utitársa, 
aki sima arcáért színésznek nézte, kérdezte 
tőle: vendégszereplésre megy-e, vagy ál la ml 6 
szerződtetésre? — jogosan felelhette, hogy 
állandó szerződtetésre. Mert csakugyan a 
haláláig eltelt kilenc évben a pesti hívek 
általános tisztelt és szeretett papja maradt.

Pedig a szerény fiatal pap nagy töpren- 
kedés után vállalkozott csak, hogy az 
«ország papjáénak utóda legyen. De ha 
másforma tehetségekkel is, teljes buzgóság- 
gal járt nagy elődje nyomdokain és kiváló 
pap volt. Székács hatalmas, nem egyszer 
országra szóló beszédei után is szívesen 
hallgatta a hazai evangélikus világ legmüvel > 
tebb közönsége Győry jól átgondolt, tartal
milag és alakilag egyaránt szép prédikációit, 
melyeknek egyrésze utóbb nyomtatásban is 
megjelent.

Rendkívül szorgalmas lelkész volt. Nagy 
gyülekezete gondját évekig egymaga, káplán 
nélkül viselte vállain. A belmisszió terén 
híven fáradozott. Társadalmi kötelezett
ségeinek lelkesen megfelelt. A jótékonysági 
és közművelődési egyesületek egész sorának 
lelke, !az irodalmi társulatoknak egyik leg
kedveltebb felolvasója és szavalója volt. És 
mégis jutott ideje nagy irodalmi tevékeny
ségbe is. Talán — Ágait idézve — a tnap 
huszonötödik és huszonhatodik órájában.

Mint eredeti költő is sok értékes kincset 
adott nemzetének. Balladái, szerelmes versei 
közül nem egy keltett méltán nagy ügyei
met. Novelláit a Vasárnapi Újság és a Fő
városi Lapok közönsége szívesen olvasta 
Népszínműveit, különösen a Nótás Katát, az 
országnak talán minden színpadán újra és 
újba előadták. Az ifjúság részére irt eibes é 
léseit, igy Balassa Jánosát és Legújabb 
Robinzonát nagyon kedvelte az ifjú olvasó
közönség.

A gyermekdeden naiv lelkületű ember a 
kötlőj becsű gyermekirodalom megalapitója. 
Annak az elvnek hódolt, hogy a gyermek
nek ‘a legjobbat kell adni; ez is éppen csak 
hogy még elég jó a számába.

Hogy is ne lett volna jó gyermek-költő 
az, aki annyira gyermekiké tudott válni a 
saját [gyermekei között, aki velük kis örömöt 
is nagynak érzett. Éppen a saját gyermekei 
körében, játszi leikéből kipattanó vebsikéi 
és kis meséi valóságos remekek.

Legkiválóbb azonban a működése a 
Vallásos Irodalom terén. Prédikációi és 
prózái imádságai mellett különösen verses 
imádságai nagyértéküek. Eleven hit sugallta 
ezeket. Bennük a vallásos és a művészi élem 
tökéletes egységbe olvad össze. Az ébredő 
tavasz örömét és a hervadó ősz méla buját 
egyformán gyönyörűen tolmácsolta és mind 
a kettővel Istenhez vezeti lelkünket. Általá-
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bán azonban vallásos költészetét, mint 
ahogyan életét is, boldog optimizmus ha
totta át.

Remjekelt abban a műfajban, amit ő 
teremtett meg irodalmunkban, a konfir
mációi veretes áldásokban. Székács is rend- 
ki vüli hatást éi*t el a gyermekek konfir
mációi inegáldása alkalmával az egyéni
ségükhöz alkalmazott széntirásbieli igékkel. 
Győry még mélyebbé tette ezt a hatást szivé
ből fakadó, melegen előadott, egyéni, és ha 
árvához szólt, könnyeiévé előadott és köny- 
nyekre indító kis remekműveivel.

Egész nemzetére azonban legnagyobb a 
jelentőségé mint mü fordítónak. Nyelvis
merete bámulatos volt. Már mint végzett 
gimnazistát a német, angol, francia, olasz 
nyelv tanítására hívta meg leányai mellé az 
előkelő Dessewffy-család. Utóbb megtanulta 
még a klasszikus nyelvéit és a héber nyelv 
mellé a portugál, spanyol, dán. svéd nyel
vet is.

bán azonban vallásos költészetét, mint 
ahogyan életét is, boldog optimizmus ha
totta át.

Remjekelt abban a műfajban, amit ő 
teremtett meg irodai inunkban, a konfir
mációi verstes áldásokban. Székács is rend
kívüli hatást éid el a gyermekek konfir
mációi inegáldása ajkaiméval az egyéni
ségükhöz alkalmazott szentirásbeli igékkel. 
Győry még mélyebbé tette ezt a hatást szivé
ből fakadó, melegen előadott, egyéni, és ha 
árvához szólt, könnyezve előadott és köny- 
nyekre indító kis remekműveivel.

Egész nemzetére azonban legnagyobb a 
jelentősége mint inü fordítónak. Nyelvis
merete bámulatos volt. Már mint végzett 
gimnazistát a német, angol, francia, olasz 
nyelv tanítására hívta meg leányai mellé az 
előkelő Dessewffy-család. Utóbb megtanulta 
még a klasszikus nyelvek és a héber nyelv 
mellé a portugál, spanyol, dán, svéd nyel
vet is.

Maga beszélte el, hogy hozzáméltó fele
sége megértő szeretettel ebben is egy utón 
járt vele. Volt rá példa nem egyszer, hogy 
felesége gyermekük betegágya mellett, ő Író
asztalánál féléjjelen át versenyt tanultak. 
A felesége angolul, a férj talán portugálul, 
és a falon átköpogtatva jelezték, ha készen 
toltak a kiszabott leckével.

t)e nyelvismerete nem Volt, hogy úgy 
moiidjiík; hotel-portáshoz illő holt anyag 
összehalmoziása. Beleélte magát az illető 
nemzet és iró leikébe és érezni annyira tudó 
szive erejével á remekművet átsugároztatla 
a magyar olvasó leikébe. Az égési? világiro
dalomra kiterjedő, teremtő erejű fogékony
ságáért Herderhez lehet hasonlítanunk. 
Többek között Tegnért. Rnneberget, Shakes 
peare-t, Miltont, Molicre-t, Cervantest Mó
rétól, Calderont tolmácsolta hozzájuk mél
tóan. Az is nagyjelentőségűvé teszi műkö
dését, hogy eddig ismeretlen mezőkről ás 
ülteteti át virágokat. Ezzel a nemzet egyik 
legnagyobb tanítója lett, úgyhogy irodal
munkban föléje senkit, melléje talán csak 
Szász Károlyt, a református püspököt, szive 
barátját lehet helyeznünk. Beöthy Zsolt a 
Kisfaludy-Társaságában fölötte tartott em
lékbeszédében éppen olyan igazán, mint 
szépen mondta róla: Szerénységében soha
sem keresett kitüntetést, s ime kinek hom
lokára jutott díszesebb babér? Koszorújá
nak egyik levele Shakespeare koszorújából 
való, a másik Calderonéből, a harmadik

Cervauteséből. a negyedik Tegnéréből, az 
ötödik Moheréből, a hatodik Moretóéból'.

Természetes, hogy mindenki szerette öt, 
aki olyan szépen önzetlenül dolgozott a köz
ügynek, 'aki mindenkin olyan szívesen segí
tett, aki nem mondott soha senkiről ros zat, 
mert ha jót nem mondhatott, inkább hall
gatott, akinek egész lénye kedvességet su
gárzott

Es mennyire szerették az édes családi 
körben: a feleségek felesége, a jó gyerme
kek, lelke e méltó örökösei és édesanyja, 
akii az egész család dédelgető gonddal vett 
körül. Ezt a nagy szeretetet ő is teljes süné
vel viszonozta. Irodalmunkban Petőfivel 
együtt tündöklő példája az édesanya iránt 
való fiúi hálás szeretetnek.

Utolsó versét is anyjához irta:
„Anyám, anyám, beteg vagyok,
Testem, lelkem, mindenem,
Amint egykor, hű kezeddel 
Vess te ágyat énnekem.

Fiam, fiam, mire gondolsz?
Sírban én, az nem lehet!
Anyám, anyám, éppen azért 
S éppen ott kérek helyet."

Mert bizony a java korában élő ember 
halálos beteg volt. Szinte emberfölötti, 
mondhatjuk lutheri munkássága csak fo
kozta szívbaját, és negyvemhétéves korában 
elragadta a halál.

De Lelke tovább élt nemcsak müveiben 
és a hálás utókor kegyeletében, hanem 
hozzáméltó, saját, tehetségüknek megfeleíő- 
leg nyomdokain járó gyermekeiben. Ezek 
közül különösen e kettőben: Gineverjné 
Győry Ilonában és Uórántban, az egykori 
földmi ve lésügyi miniszterben. Ilona, mint 
egy kiváló angol tanár felesége, a világ leg
hatalmasabb nemzetének körében a mrg- ar- 
ság apostola volt. Atyjától és anyjától örö
költ végtelen szeretetreméltóságával ott az 
idegenben nemzetünknek jóbarátokat szer
zett. Felolvasásaival igyekezett a nem
ismerés és a félreismerés ködét eloszlatni, 
mely nemzetünk igazi képét a müveit nyu
gaton, sajnos, elfátyolozza.

Győry Lóránt pedig eszményképünk ne 
künk papfiaknak, mert viláígi ember létére a 
belmisszió ügyének, mondhatjuk, világi 
papja volt. Mélyen megható, hogr a szívnek 
ez emberét is a szive ölte meg, mint édes
apját. Forrón szeretett nővérének, Ilonának 
halála-hirére megszakadt a szive. (1926.) Ha 
az édesapa sírjára virágkoszorut teszünk,

pr i" ul ZONGORÁK, HARMÓNIUMOK
legprímább külföldi gyártm ányok állandóan raktáron

Ehall M. Bpest, VI., Andrássy-ut 15., I.
Vásárlás e lő tt sa já t érdekében fel
tétlenü l nézze m eg raktáraim at.

25 ÉVES
KERESZTYÉN CÉG.
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egy-egy virágszál megil'eti derék gyér inéi e - 
nek sirhalmát is.

De méltó, hogy kegyeletünk egy sóhaja 
elszánjon abba a hajlékba is, ahol hűséges 
özvegye és leánya híven ápolják Győry Vil
mos emlékét, akire magára i!lenek rá leg
jobban saját szavai:

Éltünkön nincs hatalma a halálnak,
Csak az lesz por, mi porból vétetett.
A test, a vér, habár a sírba szállnak,
A lélek él! nem ér enyészetet!"

Lapunk legközelebbi szám a a nyári 
szünet u tán  szeptem ber hó 4-ikén  
jelenik meg.

HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1927. jun. 2(5-án:

H e l y
Óra
d. e.
d. u.

L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) VslO Broschkó A. G.
,  (magyar 11 Dr. Kirchknopf Gusztáv
» * 6 Ruttkay Miklián Gyula

Fasor (ifjúsági) — — .
n 11 Kemény Lajos
n 4 Késmárszky Lajos
„ német — —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-u. 51. 11 Majba Vilmos
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14, Vall Johnson Gisle
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váczi-út 61. 10 Rimár 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. Julius 
3-án a Deák-téri templomban Ruttkay M. Gyula, a faso
riban Kemény Lajos, a tisztviselőtelepi templomban Majba 

Vilmos prédikál.
Nyári .Istentiszteletek. A nyári két hónap-

bán, inig' a többi isteniiszteleli helyeken a 
megszokott idő .Változatán marad, á Váci-ut 
61. sz. a. iskolában d. e. 10 óra helyett 1/210 
órakor, a Gyarmat-u. 14. sz.. a. imaházban 
pedig 1/211 óra helyett 11 órakor kezdődik.

Raffay Sándor püspök beszéde Cinkotán 
Frohászka Ottokárról, a katolikusok és pro
testánsok viszonyáról. Dr. Raffay Sándor püs
pök évek óta sorra látogatja nagy kitérje 
désü egyházkerülete -egyházközségeit. Fz év 
tavaszán a pestmegyei esperességel járta he. 
Így jutott Cin kőtára, ahol legutóbb ötven 
esztendeje járt utoljára püspök hivatalos 
látogatásban, A cin kóláink a legnagyobb lel
kesedéssel fogadták a püspököt. A templom
ifan tartott disz közgyűlésen R a f f a y  Sán
dor dr. megemlékezett arról, hogy Cinkota 
község már az árpádházi királyok aLatt fenn

állott éis hogy evangélikus lelkészei között 
olyan férfiak is voltak, mint a XVIII. szá
zad második felében élt Vállaszky Pál, egyik 
első magyar irodalomtörténetiró. A közgyű
lés után számos küldöttséget fogadott a püs
pök. Megragadó választ adott Raffay püs
pök a cinkotai katholikusoknak Gá l l á  Fe
renc dr. plébános állal tolmácsolt üdvözle
tére: «Csaku;gyan meghatottan emlékezem 
vissza a Prohászka Ottokár püspökkel 
együtt töltött órákra, — mondotta — ami
kor mint testvérek tanácskoztunk a jobb 
jövő kérdései felett. Hódolok emléke előtt... 
ő is testvérének nevezett, nem az «eretnek -et 
látta bennem, hanem a Krisztusért rajongó 
lélek őszinteségét és igazságát. Mi, katho- 
likusok és protestánsok ugyan miért ne ha
ladhatnánk párhuzamosan a közös cél [elé? 
Annyit mondhatok, hogy az evangélikusság 
felébredt annak tudatára, hölgy a katholiciz- 
mus magában foglalja mindazokat az erő
ket, amelyek a boldogabb világot segítik elő, 
tehát a római katholic’zmusrak és az «evan- 
gélium katholicizmusnak össze kell iö .n :».

Vajda M. Pál műterme " |
Telefon V H ., Damjanich-U. 52. Telefon

Gyermek- és hölgy [elvételek készítésében specialista.
Az egyházközség tagja! és családtagjainak 25°/° kedvezmény.

Pesthy Pál igazságügyminiszter beszéde 
az árvák iránti kötelességekről. Az Országos
Protestáns Árvaegylet kedden délután tar
totta évi rendes közgyűlését a Deák téri pol
gári leányiskolában. A közgyűlésen meg
jelentek: P e s t h y  Pál igazságügyminiszter, 
R a f f a y  Sándor bányakerületi evangélikus 
püspök, Sz eszi  ér  Hugó h. főkapitány, 
H ab  e r e m  J. Pál orvosprofesszor, 
B r o s c h k o  Gusztáv Adolf evangélikus fő- 
esperes, N á d o s y  Gergely ny. h. államtit
kár, G ö d é Lajos ref. püspöki másodielkész, 
G reg  ő r s é n  Lujza, az Országos P ró fé tán ; 
Xószövetség főtitkára. A közgyűlést R a f f a y  
Sándor imája nyitotta meg, majd P e s t h y  
Pál igazságügy miniszter, az árvaegylet el
nöke, mondott beszédet. A családi élet sze
retett' képesíti az embert — úgymond — 
kötelességeinek pontos teljesítésére. Ezért 
mindenkinek első emberbarát feladatai közé 
tartozik, hogy azoknak segítségére legyen, 
akik nélkülözik a családi élet melegét, akik 
korán elvesztik szüleiket. Az ár vagon dózis 
elsőrendű társadalmi cselekedet s mindazok, 
akik az árva gondját felveszik, érdemesek 
a nemzet őszinte hálájára és mély tisztele
tére. B r o s eh  kó Lajos, az árvaház igaz
gatója, jelentését terjesztette elő, amelyből 
kitűnik, hogy a Protestáns Árvaegylet,Y az 
árvaház fenntartója, hatvannyolc éve mű
ködik. Xagy magyarországo n kétszáz árvát 
tudott gondozni a Protestáns ÁrVaház jelen
leg a neveltek száma százhúsz árva. Az árva
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ház az idei nyáron is hatvan gyermeket 
üdültél Zetlegényben. Az árvák segítésére a 
kormányzó felesége tavaly mintegy nyolc
millió koronát, a népjóléti miniszter fenn
tartási és egyéb dijakban kétszázhetvenhat
millió, a református egyház hárommillió 
koronát adott, égy Amerikába szakadt 
hazánkfia, dr. S o b o s l a y  Gyula orvos a 
múlt évben negyvenötmillió, az idén pedig 
hatvan,ötmillió koronát küldött a magyar- 
országi protestáns árváknak. Ezenkívül*töt-b 
kisebb adomány is1 érkezett pénzben és lütő-, 
valamint élelmezési anyagokban. Az árva
ház két zeneakadémiai hangversenye har
minchárommilliót jövedelmezett. Az igazgató 
felolvasta ezután R a v a s z  László püspök 
üzenetét.. A közgyűlés P e s t h y  Pál záró- 
szavaival ért végett.

Beiratás a fasori gimnáziumba az 1927-
1928 iskolai évre junius 28, 30. é > július 1. 
napjain lesz. Junius 28-án reggel 8-t 1 
10-ig az I. osztályba .csak evangélikus ta
nulókat Írunk be. A beiratás részletesebb 
rendjét Értesítőnkben és hirdető-táblánkon 
közöljük. A beiratás alkalmával feltétlenül 
meg kell fizjejtni a beiratási dijat. Az üzemi 
pótlékot és az első félévi tandijat a l eiratáé
kor. vagy legkésőbb szeptember 15-ig kell 
befizetni.

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

Leányiskoláinkba: az új kollégium I és
57. osztályainkba, a továbbképző líceum II. 
és III. évfolyamai' a (V.. VI. közéfi kóla el
végzésével), a polgári II—IV. osztályaiba 
egész junius folyamán és július 1., 2-án is be 
lehet iratkozni, úgyszintén elfogadja még a 
kapcsolatos internátus (bennlakás) is mind
három iskolánkba járó tanulóink jelentke 
zését. Felvétel a Deák-téren d. e. 9—10-ig1, 
Veres Pálné-u. 36. alatt 12—1-ig.

Az Európai Keresztyén Szövetségi Unió
1927. augusztus 8—14-ig Budapestien, Ma
gyarország fővárosában tartja V. nagy nem
zetközi konferenciáját. Ez alkalommal a 
gyönyörű fekvéséről, monumentális palotái
ról, hatalmas dunai Indiairól világszépé hí
res milliós városban a hatalmas gyűlések, 
ünnepélyek, keresztyén hangversenyek égés c 
sorozata fog lezajlani.. Az előadók között 
az európai nemzeti mozgalmak vezető em
berei közül a legkiválóbbak' szerepelnek. 
Lesz a konferenciával kapcsolatosan eigy 
gazdag, változatos és érdekes kiállítás is. 
melynek keretében az E.. C. mozgalmak be 
mutatják .módszereiket, szervezetüket, tör
ténetükét, továbbá eddig elért eredményei
ket. A konferencia utolsó napján Budapest 
széles útvonalain egy Krisztus királysága 
mellett tüntető hatalmas menet fog végig

vonulni zenekarokkal, zászlókkal és feliratos, 
táblák százaival. A mozgalom európai vezető
sége reméli, hogy a konferencia áldásos 
eredményekéi,en Isten országának ügye Dél 
kelet-Európában nagy lépéssel halad elő e 
s éppen ezért a konferenciának minél töme
gesebb látogatására és támogatására felkéri 
az összes európai keresztyéneket.

A konferencia rendezőségének sikerült 
olyan vizűm és utazási kedvezményeket biz
tosítani. mint még eddig egy nemzetközi kon
ferencián sem. Úgy a részletes programmről1 
mint a részvételi feltételekről és költségek
ről teljesen kimerítő prospektust küld min
den érdeklődőnek az előkészítő bízott ág 
(Budapest. VIII., Gyulai Pálu. 9.) Nemcsak 
a C. E. mozgalom tagjait, hanem más rokon
mozgalmakhoz tartozókat s általában min
den érdeklődőt szívesen lát a rendezőség. 
A jelentkezések a rendezőség! által a pros
pektussal együtt szétküldött blankettákon 
lehetőleg jnn. 30-ig, de legkésőbb jul. 15 ig 
beküldendők.

Kerti ünnepély a Kőbányai evang. temp
lom javára. F. év junius 15-én szép kerti ünne
pélyt rendezett a X. kér- Lutherszövetség nő
választmánya a Régi Sörház kertjében a tanuló 
ifjúság nyári ünnepélyével kapcsolatosan. Öröm 
volt nézni, a mint a gyermekseregek messze 
távolból gyalogosan párosával felvonullak, akár 
csak kis hadseregek. Rákosfalváról jött 24 gyer
mek Németh Gizella hitoktató vezetése alatt a 
katonai gyakorlótéren át; a • tisztviselőtelepről 
60 gyermek Denidely Károly vallástanár élén 
a népligeten át; a Száz;ados-uti iskolái,ó! jött 
51 gyermek Hudák János vallástanár veze
tése mellett s ezeken kivid ott voltak a szoro
san veti kőbányai gjyiermekek. Együttvéve 
körülbelül 200 gyermek gyönyörködött az 
ünnepély örömében. Futós verseny és egyéb 
sportjáték után következett a tehet é ies gyer
mekek szavaló és hegedű versenye. Dijakat 
ínvertek: hegedűn Rleisiz Vilmos és Kéri 
Gyula; szavalásban: Farkas Margit és Teöke 
Erzsi, Barczán Endre, Klcckner Guszti, 
Vinlajszki Endre. Droba Emília. A rajzki- 
állitásban Bruck Tibor. Az ünnepély fényét 
emelte mélt. dr. Raffay Sándorné püspök- 
asszony, akit a nőválaszlmány, a helyi lel
kész és az ifjúság részéről Teöke Erzsi üd
vözölt. A főtiszt, püspökíné egy szép ezüst 
vázát adományozott a tombola javára. A meg
jelentek közt ott láttuk dr. Valnicsek Béla 
apátplébánost, Hatol kay Kázmér ref. lel
készt, dr. Beretzky Zoltán ref. egy házfel
ügyelőt. Kemény Laj os cv. lelkészt, K és - 
márszky Lajos s. lelkészt, More Károly ref. 
lelkészt. Megjelent a Mansz elnöksége, Veres 
Tiharméné és a Mansz számos tágja. Hajts 
Lajos tábornok. A nagy vállalatok igazgatói 
közül Dános Marcell a Dréhergyár igaz
gatója. Moiret Lajos a Rqszvényserfőzde 
igazgatója, Verés Tihamér a csokoládégyár
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igazgatója, Gallus J. a Cognacgyár igaz
gatója, Sípos A. a lámpagyár igazgatója. 
A kőbányai evangélikusok által rendezett 
Ünnepélyek egyik szép sikere, hogy vallás- 
felekezeti különbség nélkül összegyűjti Kő
bánya intelligenciáját, ahol a kölcsönös meg-/ 
becsülés, egymás iránt való szeretet meg
nyilatkozik derű és életkedv uralkodik. 
A kerti ünnepély tiszta jövedelme 1000 
pengőn felül lesz.

A 'teljes! eszámolást. valamint a tombol w 
táirgyak adományozóit és a felül jzetők né - 
sorát a legközelebbi számban közli Gally 
László pénztárnok.

Gyóni Géza szülőházát, a gyóní ev. pap
lakot, e hó 26-án jelöli meg emléktáblával a köz
ség. Születésének és halálának kettős évfordulója 
napján megörökíti vele szemben kegyeletét szülő
faluja. Az emléktáblát avató beszédet dr. Pékár  
Gyula mondja, Rákosi  Jenő tart megemlékezést, 
Lám pért  h Géza ünnepi ódáját szavalja. Kül
döttségek és képviseletek a község vendégei.

Az angyalföldi Luther Szövetség junius 
26-án d. e. 11 órakor a VI., Váei-ut 61. sz. a. 
Közgyűlését tartja.

S z é n ,  F a ,  K o x  E l l á t á s .
Van szerencsénk hittestvéreinket értesíteni, hogy 
úgy mint tavaly, ez idén is olcsó tüzelőanyaggal 
óhajtjuk híveinket ellátni, Ezúttal üj helyiségeink
ben IV., Egyetem-Utca 3 félemeleti irodáinkban 
működünk. Rendelések telefonon J. 302-14 alatt 
is eszközölhetők. Evangélikusok Gazdasági Szö
vetkezete Igazgatósága.

Üdülők kellemes otthont találnak német úri család
nál Nagymaroson a Duna mellett. Kényelmesen berende
zett szobák, kifogástalan ágyak, elsőrangú ellátás, mérsé
kelt árak. Kívánatra hizó- vagy tejkura. Nap és strand-fürdő, 
(saját kabin a Dunaparton.) Gyönyörű nagy disz-és gyü
mölcskert. Jöhetnek fiatal leányok is kiséret nélkül, édes
anyai oltalmat és gondoskodást találnak. Kívánatra német 
és angol órák! Zongora és Rádió van. Legjobb referen
ciák. dr. Ludwig Willbibald-né, Nagymaros, Vasut-utca 10. 
sz. (közel a felső állomáshoz.)

Fűszeres- tanoncnak ajánlkozik komoly nevelésű 
IV. polgárit végzett tanítványom. írásbeli megkeresést kér 
Szuchovszky Gyula ev, vallástanár, VII., Dembinszky u. 
33, III. 31.

Női angol és francia szabászatot a legmodernebb 
módszer szerint, tanít hittestvérünk Grandtner János női 
szabó mester. VII., Nefelejts-utca 10. IMI.

1 pengőért 4 fogásos bőséges házi ebéd kap
ható, Bahil VI., Szondy-utca 37/a I. 6.

Hölgyfodrász szalont nyitottam, a legkényesebb 
Ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket kiszol
gálni. Hittestvéreink szives támogatását kéri özv. Péceli 
Lajosné VL, Nagymező-utca 66._______________________

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

beraktározási 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.

ELSŐ MAGYAR
Általános Biztositó 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 biztosító társasága.
Fiókjai vannak az ország egész területén.

Elfogad biztosításokat a következőkre: 
Em berélet és baleset, 
tűz, jég, üveg, autó, géptörés 
betörés, pénztári k iküldött kirablása, 
szállítm ány, utipodgyász, értékküldem ény, 
állat és szavatosság.

Dr, PAJOR SZANATÓRIUM bán
Budapest, Vili., Vas*utca 17. 

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

(elm ebetegek kizárásával).

Morphlum- és alkohol elvonó kúrák. 
Vizgyógylntézet, Zander gyógygéptermek, 
Klinikai osztályon igén mérsékelt árak.

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

kárpitosmester hittestvérünket
BUDAPEST, VII!., SZÜZ-UCCA 3, 1.11.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgona- és harmónlumgy ár r.-t., Pécs. 

Budapest, IV., Sem m elw els-u. 10.
Telefon : Pécs 90 és Budapest Teréz 139-34.
Készít uj orgonákat, művészi kivitelben, Pneu 
matikus és elektromos átépítések. Mindennemű 
javítások. Üj homlokzat-sípok. Tisztítás, hango

lás, orgonák karbantartása- 
Harmóniumok ré sz le tre :
200  pengőtől feljebb.

1000 uj orgona. 60  éves m últ.
Kizárólag csak első dijakkal kitüntetve

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

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

TELEFON: JÓZSEF 8-24.

GÁRTNER ÁGOSTON 
BUDAPEST, V „ WURM-UTCA 3. -  Telefon 95-33.

Mindennemű fém szálas Izzólámpák. Az összes  
villam os szerelési czikkek, villam os főző- és fű
tőkészü lékek , villam os zseblám pák, szerelések  

és javítások.
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Szőrme megóvás
teljes felelőséggel

S O M O G Y I  s z ű c s n é l
V III., R ák ó cz i-ü t 2 3 ., I. em.

(Uránia m ellett.)

T Átalakítás — javítás — őszi J  
áraknál lényegesen olcsóbban. *

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

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

Evangélikus templomépület.

„GUNDEL”
állatkerti vendéglője

a főviros legismertebb és leglátogatottabb kerthelyisége. 
Jóhirfl m agyar és francia konyha. 
Elsőrendű italok- Zene.

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

Luther-kabátok speciális készítője- 
Mindennemű szakmámba vágó munkát elvállalok. 

Valódi angol szóvetek  állandó raktáron.

OSKÓ GÉZA cipőáruháza
Budapest, IV., Kammermayer Károly-u, 8. Telefon L .  965-29

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

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

TELEFON: 113-44.
- -  Költségvetéssel és árjegyzékkel díjmentesen szolgálok, -  

„ZAHN”-rendszerü iskolapadok.
A megszűnt FElWEL-féle ISKOLAPADGYÁR összes 

padmintáinak raktára.

HAJDÚ SÁNDOR ÉS TÁRSA
szobafestők és mázolók

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

ZAUNBAUER FERENCZ utóda
p a u d l e r  Já n o s

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.

W A L S E R  F E R E N C
Alapítva 1858- évben.

T ű z o l t á s i  szerek és szivattyúk  
gyára, h a r a n g -  és fém öntode.
Budapest, VI. kér. Lomb-utca 34-36. szám

Villamosmegálló: Váci-ut, Láng-gépgyár.
G y á r t :  Templomharangokat, és összhangzó 
harangzatokat a legfinomabb harangfémötvözetböl 
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.

^Önkorotok tiikrnk a legegyszerűbb kiviteltől a 
AGYAGI ülGI\| IUM UIV legdíszesebb kivitelig nagyon 
előnyös árakon. Ablaküvegezések és tükrök a legol
csóbban. MŰVÉSZI FESTMÉNYEK nagy választékban

NEMESNÉL,
VIII., BAROSS-UTCA 9. (Kálvin-tér mellett.)
Telefoni József 123-78. E lapra hivatkozóknak engedmény.

O L Á H  I S T V Á N
ÚRI SZABÓ

BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 4. szám
Készít: dlszm agyar-, vadász- és sp ortő ltőzeteket  

Hazat-, angol- és francia szövetek  raktára.

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

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

K IL T Z  JA K A B  és EM IGH  T E S T V É R E K
ÜVEGCSISZOLÓ- TÜKÖRGYÁR

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

S C H N E ID E R  S Á N D O R
selyem -, bársony-, szállás- és női kalap kellékek  

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

Telefon: 74—34.
:: A lap ittatott 1840-ben. ::

HOCHSCHOPF JÁNOS utódai 
:: KELLER ÉS ROSSA ::
VÁSZON- ÉS FEHÉRNEMŰBK r a k t á r a

M enyasszonyi kelengyék. Női fehérnem üek. 
Csecsem ő-kelengyék. K ötény-különlegességek. 

Szővött-áruk
BUDAPEST. IV., SOTÓ-UTCA I. (Éváiig, egyház épületében.)
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BALDAUF MÁTYÁS

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

ÍV., E S K Ü - T É R  6. SZ.
T E L E F O N :  J Ó Z S E F  158—53. S Z Á M.

Evangélikus hittestvéreink állandó találkozási helye.

T elefon: 3 1 - 5 0 .  • A lapítva: 1878.

KÁROLYI GYÖRGY
P A P IR K E R E S K E D É S  
KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDA 

Budapest, IV., D eá k  Ferenc-utca 5. sz.

Gyermek cikkekben Speciálista

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

(Evangélikus épület.)
Nagy választék leány ás 4lu fehérneműekben, mindenféle gyei-meg 
kötött- KövottárukDan. Dús raktár Bébi kelengyékben

SZÖLLŐSI
SELYEMKÜLÖNLEGESSÉGEK ÁRUHÁZA

B U D A P E S T , IV., Belváros H A JÓ -U T C A  8-10;
TELEFON : (Az Evangélikus Egyház épületében.)

K L O S Z  GYŰRGY és F I I  grafikai műintézet
Budapest, VII., Vilma kiráíynő-ut 49.

Telefon: J. 40—81 és J. 111—23.

Gyártási főágak: tervm ásolások, térkép- 
sokszorosltások, műszaki fényképezés, 

valam int plakát, cimke és egyéb  lithogra- 
flai munkák elsőrendű kivitelben.

NAGY KÁROLY FRIGYES
orvosi m űszerész

laboratóriumi eszközök, betegápolási cikkek, 
sérvkötök, haskötök gum m lharisnyák stb. 

szállítója
BUDAPEST, l¥ „ APPONYI-TÉR 1. Telefon J ,  149-73.

„PARISIA”
NŐI KALAPKELLÉKEK, SELYMEK 

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

Szőnyegek, függönyök, kerevetátvetők 
és pokrócok

eladása nagyban és kicsinyben

Kurucz F. Károíy-nál
Budapest, IV., Sem m elw eis-u. 9. sz.

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

E lapra hivatkozóknak fizetési könnyítések.

S ÍR E M L É K E K  és mindennemű márványmunkák
STEMPEL SAMU GYULA

kőfaragó cégnél, BUDAPEST, VIII. MAGDOLNA-U. 19.
Sírem lékek raktáron nagy választékban, gránit, 

syenlt, márvány és más kövekből,

KUN JÁNOS
úri- éa női íehémemü készítő, harisnya, nyakkendők és keztyü- 

különiegeaségek

B U D A P E S T ,  VIII.. Ü L L Ő I - U T  24. S Z Á M  
Telefon: József 98—81.

B ú t o r t
Hittestvéreink figyelmébe ?
legelőnyösebb fizetési feltételek mellett 
részletfizetésre az Első Bajai Bútorgyár 

mintalerakata és vezérképviseleténél

LANGSFELD és KULINYI
hittestvérünknél, Budapest, VII., W esselényl-U 4 - szám 

alatt vásárolhat, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig-

Budapest legrégibb plissé üzlete.

F r ie d -R a p p a p o r t utóda M a r o s i  B e rta
IV., Kammermayer Károly-ucca 10. szám .

Plissé különlegességek
2 m/m kezdve mindenféle varláoióban, továbbá mintás ptisséket 
ruha és rehérnemü azsurt, endlizést és gom báthuzást 

a legszebb kivitelben és szakszerűen készítek.
Minden munkát meg lehet várni I___________Fontos a elmre Ügyelni I

Ö sszerak h ató  k ö n y v s z e k r é n y e k
Praktikus, olcsó és jó.

LINGEL KÁROLY és FIAI
első m agyar faáru- és bútorgyár 

BUDAPEST, VII., RÓZSA-UTCA 4 - 6  sz.

V á s zo n -á ru k , fí*on> basztok, tör-
7 lók, damaszt evokész- 

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 Kéroly-u. 10. (Ev. egyházépület.)

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

T r i z n y a i ,  S z a b ó ,  T ö r ö k
vászon, fehérnemű és k elengye raktára

Budapest, IV., Koronaherceg-u. 3
Telefon: 9 8 -3 6 . 0 Telefon: 98—36.

Fiók: VII., Rákóczi-ut 12.


