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Hálátlanság.
(Lukács ev. XVII. 11— 19.)

itves a hitvesnek hányszor 
í veti szemére: „Én mindenről 

lem ondok a te kedvedért, te 
pedig még mindig elégedet
len v a g y Szülő hányszor 

| sóhajtja keserű szívvel: „íme,
\ gyerm ekem  nem hálálja meg 

úgy, ahogyan kellene, mindazt, amit vele, 
vagy érette te ttem T estv érek , rokonok, 
jóbarátok  között ha széttekintesz, jó sá 
godnak, segítségeidnek, szives szereteted- 
nek, sőt még áldozathozatalaidnak em 
lékét is olyan gyorsan látod elhalvá
nyodni, mint az a  görög bölcs, aki arra  
a kérdésre, hogy mi öregszik meg leg- 
elébb, azt a feleletet ad ta : „A jótétemény 
emlékezete. “

De ha már elkezdtél gondolkozni a 
hálátlanság felett, ne csak másokat bírálj, 
hanem magadnak is tegyél fel egy-két 
kérdést. Vájjon olyan hálás és megindult 
lélek vagy-e te is hitveseddel, szüléiddel,

barátaiddal szemben, mint amilyet te 
kívánsz tőlük? Becsülöd-e elegendően, 
támogatod-e kellően, áldozol-e megfelelő 
mértékben mindazoknak az erőknek és 
elönyoKnek, melyek az emberek össze- 
tartozandóságából származnak, melyek 
nemzetet, hazát, egyházat, rendet, meg
élhetést, szellemi haladást jelentenek és 
biztosítanak ? Tiszteled-e az emberiesség 
pontosan soha meg nem írható törvé
nyeit akkor is, ha azok nem reád, ha
nem másokra vonatkoznak ?

És végül azzal szembén, akitől éle
tünk minden java és öröme jön, aki 
napfogyatkozás nélküli lelket akar mi- 
bennünk s aki ehhez meg is adta a lehe
tőséget a hűséges élettársban, a jó gyer
mekekben, az emberiség nagy testvéries
ségében,— azzal szemben hűséges, hálás, 
bizodalmas gyermek vagy-e? . . .

A kilenc hálátlan hitetlenek közül 
v a ló ,— jaj, ne tartozz közéjük soha!

Ismételten felhívjuk Olvasóink figyelmét kiadóhivatalunk címváltozására. IV., Deák-tér 4. sz.
alá kell fordulni kiadóhivatali ügyekben is.
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Keresztyén egység.
(Dr. Raffay Sándor püspöki jelentéséből.)

Az Isten megsegítő kegyelméből csöndesen 
lefolyt 1926/27. közigazgatási esztendőről szóló 
jelentésemet aligha kezdhetném megfelelőbb 
igékkel, mint amelyeket a múlt hónapban 
Lausanneban tartott egyetemes keresztyén világ- 
konferencia elnöke, Brent, buffalói anglikán 
püspök megnyitó prédikációja alapjául a világtól 
búcsúzó Megváltó ajkáról leszakított. János 
evangéliumának 17. részében olvassuk ezeket 
az igéket, melyekkel az Üdvözítő imígy imád
kozik: „Én nem vagyok többé e világon, de ők 
e világon vannak . . . szent Atyám, tartsd meg 
őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy 
egyek legyenek, mint mi . . . hogy mindnyájan 
egyek legyenek, mint te énbennem, Atyám és 
én tebenned. Hogy ők is egyek legyenek miben- 
núnk . . .  és én azt a dicsőséget, melyet nekem 
adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, mi
képpen mi egyek vagyunk. “

A Megváltó ez igék szerint a benne hívők 
legfontosabb feladatának, legégetőbb szükség
letének és legnagyobb áldásának az egységet 
tartotta. Az egységet az Úrral és egymással. 
De mert jól ismerte az emberi természetet és 
mert jól tudta, hogy az emberek között a Kain

nemzetsége az elsőszúlött, azért kérte olyan 
hangsúlyozottan, azért kérte ismételten a hívők 
számára az egység mennyei ajándékát. A 
lausannei világkonferencia ennek az egységnek 
a nagy gondolatát igyekezett élő szívek meg
győződésének és akarásának messzehangzó 
lelki rádióján belekiáltani a keresztyén világba. 
Mi lesz e konferencia eredménye, mikor érik 
meg aratásra a most elvetett mag, mikor jut el 
a hívők szertehűzó tábora a Megváltó imád- 
ságos lelke álmának megvalósulásához, olyan 
kérdések, melyekre ma még senki sem tudna 
megfelelni. De már az is óriási eredmény és 
nyereség, hogy a római pápa egyházának kivé
telével, mint amely egyház világpolitikai elveinek 
megfelelően csak a föltétien uralkodás célját 
követi, 87 keresztyén egyháznak 450 hivatalos 
kiküldöttje ült össze annak a végtelen nagy
jelentőségű kérdésnek a tanulmányozására, nem 
lehetne-e a századok óta szétszakadva élő s 
nem ritkán egymás ellen küzdő keresztyén egy
házakat ismét egyesíteni, vagy legalább egy
máshoz közelebb hozni? A felekezeti villon
gások e szomorú korszakában, amikor az em
beriség egész belső világán a lelki meghason- 
lós ül, történelmi értékre emelkedik az a jelen
ség, hogy keresztyén egyházak keresik és meg
találják egymást, szomjűhozzák a testvéri talál-

T Á R C A
Szundar Szing tanításaiból.

A teremtés célja.

„Kezdetben vala az Ige, az Ige Istennél 
volt, s Isten volt az Ige . . . Minden általa lett 
és nem lett nélküle semmi sem, ami lett.“

(Ján. 1 : 1—3.)
Az örök Ige minden idő előtt és a minden- 

ség teremtése előtt vala. Általa lett minden 
szerves és szervetlen test. Élettelen dolgok 
számára lehetetlen, hogy maguktól jöjjenek 
létre vagy élőlényeket hozzanak létre, mert 
életet csupán Élet adhat és minden élet forrása 
Isten. Teremtő hatalma által hivott létre Isten 
minden szervetlen testet. Életet öntött beléjük, 
s az embernek, a legmagasabb rendű teremt
ménynek „lehellett' vala az ő orrába életnek 
lehelletét; így lön élő lélekké az ember . 
„Teremté tehát Isten az embert az ő képére, 
Isten képére teremté őt: és uralmat adott neki 
mind az egész földön.“

Istennek célja a teremtéssel nem az, hogy 
valamilyen hiányt pótoljon lényében, mert Ő

tökéletes. De azért teremtett, mert lényegéhez 
tartozik a teremtés. Életet ad, mert az élet- 
nyujtás hozzátartozik az ő életadó hatalmának 
és tevékenységének a tulajdonképeni lényegéhez. 
S az, hogy az embereket a teremtés által 
boldogokká tegye és örömöt szerezzen nekik 
életadó jelenléte által, hozzátartozik szeretetének 
tulajdonképeni lényegéhez. Az a boldogság, 
amelyet a teremtésből nyerünk, megmérhetetlen. 
Egyedül Isten képes az emberi szív kívánságait 
teljesen lecsendesíteni és tökéletes kielégülést 
nyújtani azoknak. Ha emberek enélkül az öröm 
nélkül élnek, ez tudatlanságuknak, vagy enge
detlenségüknek és Istennel való szembehelyez- 
kedésüknek a folyománya.

Számtalan lény van a látható és láthatatlan 
világokban. Eme számtalan létalakban Isten 
számtalan tulajdonsága nyilatkozik meg. Minden 
létalak a maga képessége szerint Isten termé
szetének egy-egy oldalát tükrözi vissza. Bűnösök 
által is nyilvánvalóvá lesz az Ő atyai szeretete, 
mert kegyelmet nyújt nekik, hogy bűneiket 
megbánják és Őbenne örök, békés és örömteli 
életük legyen. Közli Pap Ferenc.
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kozás örömét és egymás igazai, törekvései, élete 
és gondolkodása után érdeklődnek. Minket, mint 
az egyetemes keresztyénség egyik történelmi 
alakulatát ez örvendetes történelmi esemény, 
mig egyrészt örömmel tölt el, addig másrészt 
arra kötelez, hogy az emberiség és a keresz
tyénség egységét amúgy is munkáló örök evan
gélium fundamentumán-továbbra is híven meg
maradva, evangéliumi tiszta, szent hitünket meg
tartva, az egység munkálásáról soha meg ne 
felejtkezzünk. Mert ez Jézus szerint hivatás és 
kegyelmi ajándék is egyúttal. És mert éppen 
a mi tépett lelkű korunkban láthatjuk és tapasz
talhatjuk a saját szívünk keserűségein keresztül 
is, hogy nem azon fordul meg a népek nyu
galma és boldogsága, hogy gazdasági téren 
szanálják a bajokat, hanem azon, hogy a népek 
és nemzetek életében csakúgy, mint a társadalom 
és az egyházak munkálkodásában jusson dia
dalra az egység gondolata s ennek alapján a 
szívek békessége és a lelkek nyugalma. Hogy 
ez nem könnyű föladat és hogy az egységnek 
nemcsak a munkálása, de a puszta megőrzése 
is mennyi önmegtagadást követel, azt különösen 
mi tudjuk, akik ebben a hazában a vallási 
kisebbségek táborába tartozunk.

Úgy látom ugyanis, Tisztelt Közgyűlés, hogy 
korunk és nemzedékünk, szélesebb körökben 
éppen úgy, mint a legszűkebb keretek között 
is, a rettentő világháború tanulságait még ma 
sem vonta le. Ennek lehangoló tünetei lépten- 
nyomon szemünkbe ötlenek. Ez az oka, hogy 
nemzeti öntudatunk olyan lagymatag, közéletünk 
olyan eszménytelen, társadalmi viszonyaink oly 
sok ferdeséget, botlást és erkölcsi szeplőt mutat
nak, sőt, hogy a felekezetek között lévő viszony 
is mindjobban kiéleződik. Jelenségek, melyek 
azt mutatják, hogy a borzalmas összeomlás 
fájdalmai sem tették az embereket jobbá, a 
nemzeteket bölcsebbé, az emberiséget bűn
bánóbbá, sőt még az egyházakat sem bírták 
az alázatos megtérésnek és a megértő jézusi 
szeretetnek útjára téríteni.

Én ennek a viszás szellemnek tulajdonítom 
azt a végtelenül lehangoló jelenséget, hogy evan
gélikus egyházunk a jogokkal pazarkodó e kap

kodó korban nem hogy új jogokhoz jutott volna, 
hanem még régi jogaiban is kárt vallott. Meg- 
hasonlott koroknak a politikája is meghason- 
lásokat mutat és termel. Ennek a téves poli
tikának tulajdoníthatjuk azt, hogy egyházunkat 
az államkormány érthetetlen rövidlátása a fel
sőházról szóló törvényben történelmi jogainak 
egy részétől megfosztotta. Megfosztotta éppen 
akkor, amikor mindenki másnak új jogokat 
osztogatott. Megfosztotta azért, mert egyházunk 
a területben és lélekszámban való megcson- 
kulás keserű fájdalmait a nemzettel együtt és 
azonos arányban szenvedte át. Megfosztotta 
azt az egyházat, mely törvényes elismertetés 
sorrendjében a római katolikus egyház után a 
legrégibb ebben az országban és amely egyház 
a nemzet politikai és kulturális életének a ki
építésében az államnak évszázadok óta egyik 
leghívebb munkatársa. Megfosztotta minden ko
moly kényszerítő ok nélkül, pusztán a szám
arány címén, tehát a numerusz klauzusz bizo
nyos szempontból való alkalmazásával, azt 
mondhatnók, puszta hangulatból. Megfosztotta 
anélkül, hogy hivatalos egyházunk komoly ké
réseit meghallgatta, fölterjesztéseit mérlegelte, 
vagy csak megfelelő válaszra is méltatta volna. 
Midőn ezt a szomorú valóságot a történelem 
számára itt megrögzítem, egyúttal megállapítom 
a következőket: Egyházunk a jogai megtartá
sáért folytatott küzdelemben teljesen magára 
maradt; egyetlen keresztyén egyház sem nyúj
totta felénk segítségre a kezét; hozzájuk intézett 
kérésünkre is némák maradtak. Képviselőházi 
leszavaztatásunk tehát az úgynevezett „keresz
tény kurzus'* csendes kimúlásának halálharang
jául tekinthető. A keresztyén egyházak nem 
tudták, vagy nem akarták fölismerni azt a ve
szedelmet, mely a minket ért jogfosztásban 
számukra is rejlik. Mert a mi egyházunk tör
ténelmi jogainak komoly ok nélkül való elvétele 
olyan precedens, melynek példájára bármely 
kormány, bármelyik történelmi egyház jogait 
egyszerű szavazással bármikor elveheti. Megál
lapítom azt is, hogy hihetetlenül kevés tisz
teletre és hálára méltó kivételtől eltekintve, egy
házunknak a parlamentben helyet foglaló tagjai

Páratlanul
olcsón Zongorák, ha rmon inni ok

legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron
I JialI ML Budapest, V I., Andrássy-út 1 5 , 1 .
Vásárlás előtt s a já t  érd ekében  
feltétlenül nézze meg raktáraimat!

25 éves
k e r e s z t y é n  e é f f .
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sem törődtek ezzel a jogfosztással. Szomorú 
bizonyságául annak, hogy a mai nemzedék nem 
a jogok szerzésére, hanem csak az öröklött 
birtokállomány elvesztegetésére van berendezve. 
Minthogy azonban egyházunk az őt ért jogfosz
tásba bele nem nyugodhatik, javaslom, hogy 
az egyházunkat ért sérelem fölött a közgyűlés 
fejezze ki fájdalmas megütközését és tiltakozását. 
Az egyetemes egyház útján pedig az államnál 
régi történelmi jogaink visszaállítását követelje.

(Folytatjuk.)

A bibliaolvasó király.
Az angol király udvari irodája egy kér

désre azt felelte, hogy „a király őfelsége min
dennap szorgalmasan olvassa a Bibliát. Ezt két 
okból teszi. Az egyik az, hogy édes anyjának 
megígérte, a másik pedig az, hogy saját lelké
nek szüksége van arra, hogy Isten igéjéből táp
lálkozzék."

Külföldi hírek.
Olaszországban is hódit már a Biblia. A 

milánói Biblia-kongresszuson elhatározták, hogy 
a szentírást bevezetik az iskolákba és a temp
lomokban a jövőben olasz nyelven fogják hir
detni és magyarázni.

Ukrainában 1923 óta erős protestáns meg
mozdulás észlelhető, amely nem azonos a 
Los von Rom mozgalmakkal, nem is átmeneti 
jellegű. Amerikából átszármazott ukrán papok 
térítenek és prédikálnak Stanislau és Kolomea 
környékén s az eredmény már eddig olyan 
nagy, hogy mint hivatalos s elismert egyház 
szerepelhetnek.

Felső-Ausztriában augusztus 15-én leplez
ték le Schárding városkában Leonhard Kaiser 
emlékoszlopát. Az emlékmű egy lángokból 
kiemelkedő fénylő kereszt, melynek a felírása: 
„Erős várunk nékünk az Isten". . . a további 
felírás pedig ez: Leonhard Kaiser Krisztus 
evangéliumának papja és mártírja, elégettetett 
Schárdingben 1527. aug. 16-án. Boldogok, akik

háborúságot szenvednek az igazságért, mert 
övék a mennyeknek országa.

Marburgban szept. 19—23-ig tart a luthe
ránus-konferencia, melynek nevesebb előadói 
D. dr. Elért (aki a lausennei konferencián a 
legnagyobb sikert érte el s aki immár nálunk 
is ismert), dr. Sommerlath leipzigi professzor 
stb. Egyházunkat D. Raffay S. püspök úr kép
viseli, aki ugyanott előadást is fog tartani. •

Amerikában kb. 700 rádióleadó állomás 
van, melyeknek a fele továbbit istentiszteleteket 
és egyházi, illetőleg vallásos jellegű dolgokat. 
Bár ez ellen itt is egyházi körökben erős ellen
akció indult meg, az eddigi tapasztalat azt mu
tatja, hogy a farmerek, erdei munkások, világító 
toronyőrök stb. váratlan érdeklődéssel közeled
nek az egyházakhoz, a lelkészekkel levelezési 
érintkezésbe lépnek, az egyházaknak pénz
adományokat küldenek s mindezeken felül a 
templomok látogatottsága is emelkedett azóta.

A belgrádi evangélikus német iskola 13 
évi szünetelés után ez év szept. hó 1-én újra 
megnyílt a közokt. min. engedélyezése alapján.

Párisban Dubris r. k. püspök egyházi 
propaganda és apológiái célzattal filmszövet
séget alapított, melynek ezenfelül az a gazdasági 
bejelentett célja is van, hogy a mozgóképszín
házak r. kath. kezekbe kerüljenek.

Spanyolországban a repülők és aviati- 
kusok védszentjévé Illést választották, mert tüzes 
szekéren repült az égbe. Vájjon importálják e 
az új szentet Amerikába és az európai többi 
repülő-államokba. G. L.

H Í R E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1927. szeptem ber 18-án :

H e l y
Óra

délelőtt
délutén

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (magyar) n Gaudy László
Deák-tér (magyar) 6 Ruttkay M. Gyula
Fasor (ifjúsági) 10 Rapos Viktor
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) 5 báró Podmaniczky Pál
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 51. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 dr. Szuchovszky Lajos
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Váci-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 Budatétényen Petrovics Pál prédikál. 
Szept. 25-én a Deák-téri templomban dr. Kirchknopf 

Gusztáv, a fasoriban Késmárszky Lajos, a' tisztviselőtelepi 
templomban Majba Vilmos prédikál.
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A Deák-téri templom családi hírei.
K eresztelések: Czivik György, Zsidákovits Lajos, 
Jós Antal, Hedrich Éva Dóra, Kitka József, 
Wendelin Rózsi Éva, Szedliacsik Ilonka Krisz
tina Margit, Bierbaum József, Delhányi Edith 
Mária, Kriskó Tibor Mihály, Koleszár Róza Éva, 
Barfuss Olga Angéla, Trattner Géza, Bujdos 
Béla László, Serfőző Magdolna Lili, Bohnrád 
Erzsébet Ilona, Svehla László. — Esketések: 
Orell József—Gaál Paula, vitéz dr. Szecsődy 
Imre—Lenkey Magdolna, Klausz János—Or
bán Lóra, dr. Sólyom Lajos—Tóth Karolina, 
dr. Markó Dezső—Durand Zsuzsánna, Póczi 
János—Füllenhals Franciska, Boleraczky István 
—Farkas Rozália. — T em etés: Mosberger András 
48 éves. Katona Sándorné 78 éves, Pecnyik 
Mária 2 hónapos, Rotaridesz Mária 69 éves, 
Zimányi Ferenc 45 éves, id. Franz András 
72 éves, Zavatzky Ferencné 65 éves, Licher 
Piroska 4 hónapos, Szabó László 9 hónapos, 
dr. Bolemán Ernő 48 éves, dr. Thébusz 
Béla 56 éves, Böde Ferencné 38 éves, Nagy 
Józsefné 62 éves, Végh József 4 hónapos. 
Petesiák Albertné 75 éves, id. Faltus Vilmos 
60 éves, Gáspár Etel 18 éves, Hahn Gizella 
46 éves, Kaszanics Jánosné 29 éves, Réther 
Ferenc 21 hónapos, Benkő Jánosné 72 éves, 
Laschober Lajos 11 hónapos, Zier Vilmos 53 
éves, ifj. Molnár István 2 éves, Lengyel József 
65 éves, Seigler József 17 éves, Bokor László 
54 éves, Fábri János 57 éves. Rosinszky Pál 
59 éves, Gróner Kálmán 58 éves, Paulini Jenő 
42 éves, Jeney Istvánná 34 éves. — A dom ányok: 
Szegényeknek N. N. 1, egyházfentartásra Sze- 
benszky Jánosné 3 <ss özv. Brener Sándorné 
50 P, Folkusházy Lajos polgármester Luther- 
szoborra 500 P, Kiszel Etel szegényeknek 10 
P, N. N. szarvasi árvaháznak 80 P, N. N. 
szabadrendelkezésre 10 P, N. N. theológusok 
otthonára 10 P.

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége 1927-ik évi október hó második 
felében tartja meg IV-ik Országos Nőimunka 
Kiállítását. Kiállításunk ezúttal is felöleli a 
szépművészet, iparművészet, házi- és népipar 
összes ágait, melyek külön-külön csoportosítva 
fogják bemutatni, hogy mivel foglalkozik ma a 
magyar asszony? Mire fordítja idejét és meny
nyire haladt Ízlésben, tudásban, a nemzeties 
irány művészi fejlesztésében? Az eddigi sikerült 
kiállításainkon szerzett tapasztalatainkat a leg
készségesebben bocsátjuk a résztvenni kívánók 
rendelkezésére. Különösen azoknak, kik mun
kájukat értékesíteni is óhajtják, melegen ajánl
juk, hogy eziránt érdeklődni el ne mulasszák. 
Hivatalos helyiségünk: Budapest, VIII., Üllői-út 
24. sz. alatt van, hol levélben bármikor, szemé
lyesen minden szerdán a délelőtti órákban 
(10—2 óráig) adunk felvilágosítást. (Telefon 
József 451—65.)

Nyolcszáz fiatalember és fiú vett részt 
a  szigligeti táborban. Mint lapunk olvasóinak 
annakidején jelentettük, a Keresztyén Ifjúsági

Egyesületek egy nemzetközi és három országos 
konferenciát rendeztek Szigligeten az elmúlt 
augusztus hó folyamán. 30 nagy sátorból állott 
a tábor. Az első héten 11 nemzet volt képviselve, 
legnagyobb számmal az Egyesült államok (26). 
A második héten fiúk és cserkészek részére 
volt konferencia, ezen többek között 10 cserkész- 
csapat is résztvett. A harmadik héten a nagy
városi ifjúsági egyesületek és a dunántúli evan
gélikusok, a negyedik héten pedig a református 
ifjúsági egyesületek sereglettek össze a feled
hetetlen szigligeti erdőben. A táborban közel 
100 külföldi és körülbelül 700 magyar fiatalember 
és fiú fordult meg. 51 bibliakör működött, 25 
előadás hangzott el, 22 tábortűzi áhitat, 9 
csoportos megbeszélés, 3 istentisztelet, 2 
urvacsoraosztás, az országnak kb. 100 helye 
volt képviselve. A tábor költségei meghaladták 
a 10.000 pengőt. A résztvevők közül harmincán 
jegyeztek „milliós kártyát'* a budapesti KIÉ 
ház javára. Ugyané célra több mint 10.000 tégla
jegyet vittek szét magukkal.

Magyar misszionáriusnő ünnepélyes fel
avatása. Molnár Mária a győri református egy
ház volt diakonisszája augusztus 14-én az eu
rópai keresztyén szövetségi konferencia alkal
mából tartott Kálvintéri ünnepélyes istentisztelet 
után nyerte hivatalos felavatását és kiküldetését. 
Az igen nagy számban visszamaradt gyülekezet 
és a nagyszámú külföldi résztvevők előtt Nyáry 
Pál, Podmaniczky Pál br. és Kühn Ede, a 
Liebenzelli Misszió felügyelő-lelkésze tartottak 
rövid beszédeket, utánna dr. Ravasz László 
püspök mondott kézfeltétellel imát és áldást. 
Az ünnepélyt követő napon Molnár Mária 
Tübingenbe, a trópusi orvosi intézetbe utazott 
hasznos ismeretek elsajátítása végett, szeptem
ber 19-én Toulonban hajóra száll és Auszt
rálián keresztül Mánus szigetére utazik. Útikölt
ségéhez és felszereléséhez a Magyar Missziói 
Szövetségnek még 2000 pengőre van legsür
gősebben szüksége. Ki az a 100 ember, aki 
10—10 pengőt és az az 1000 ember, aki 1— 1 
pengőt gyűjt, vagy adományoz erre a célra? 
Az összegek a Magyar Ev. Kér. Missziói Szö
vetség pénztárába, VIII., Gyulai Pál-utca 9. kül
dendők. Mit tettél eddig a külmisszióért ?

A Soli Deo Glória Szövetség legutolsó 
közgyűlésén kimondotta, hogy mint autonóm 
tagmozgalom csatlakozik a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Nemzeti Szövetségéhez. Ezzel a 
fontos lépéssel a diák és nem diák ifjúság kö
zeledésének kérdése igen szerencsés formában 
nyert megoldást.

K n  A C  D  L a k k , festék  
l \  jT x. I  E j  I \  minden célra 

KRAYER és TÁRSA, Budapest, Váci-út 34
Tel.: 905-70. Fiókok: T e l.: 905-71.
V., Véci-út 6. IV., Király Pél-u. 20. VII., Dob-u. 37.
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Egyházkerületünk gyűlései még a múlt 
hét folyamán megkezdődtek s az előkészítő 
bizottságok szorgalmas munkája után szept. 
15-én, a közgyűlés, a megnyitó istentisztelet 
után megkezdődött. Gazdag tárgysorozatának 
fontosabb határozatairól jövő számunkban fo
gunk hírt adni, miután a közgyűlés lapunk zár
takor még tart. Az elmúlt egyházi esztendő 
bírálatát és az egyházkormányzat eseményeit 
megvilágító püspöki jelentés közlését azonban 
már e számunkban is megkezdettük. Az egyes 
bizottságok ülései közül kiemeljük a belmisz- 
sziói bizottság beható tanácskozásait, melyeken 
a szórványok lelkigondozásáról, továbbá a 
Luther-Szövetség ülését, melyen egy evangélikus 
nap megszervezéséről volt szó, a gyámintézeti 
közgyűlést, hol örvendetes fejlődés jeleit ál
lapították meg. — Nagyon magas színvonalú 
közgyűlése volt egyházkerületünk lelkészegye
sületének, hol a belső fegyelmezésről, a lelkész
nyugdíjintézetről, a parochiális jogról, a rádiós
istentiszteletekről, a püspöki székhely kérdésé
ről tartottak előadást Bárdy Ernő, dr. Mikler 
Károly, dr. Kovács Sándor, Kemény Lajos, 
Mágócs Károly. Szept. 14-én a kerületi Luther- 
Szövetség tartott vallásos estélyt a Deák-téri 
templomban, melyen dr. Kovács Sándor tar
tott mély gondolatokban gazdag előadást az 
egyház jövőjéről s Berts Mimi operaházi mű
vésznő énekelt. A kerületi gyűléssel kapcsolat
ban a papnék szövetsége is tanácskozásokat 
folytatott.

Kilencezer magyar hadifogoly hálája.
Október elsején érkezik Budapestre Teeuwissen 
holland eredetű amerikai lelkész, aki elsőnek 
kezdte meg a szibériai magyar hadifoglyok 
között 1919-ben az amerikai keresztyén ifjú
sági egyesületek jótékony munkájának szervezé
sét. Október másodikén este fél 6-kor Budapesten 
a régi képviselőházban lesz ünnepély Hegedűs 
Lóránt elnökletével. Október 5-dikén Kecske
méten, 7-dikén Miskolcon, 9-dikén Debrecenben 
és 11-dikén lesznek gyűlések és szeretetvendég- 
ségek, melyeken a volt hadifoglyok is készülnek 
nagyobb számban résztvenni.

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

Újból megjelenik a Magyar Ifjúság. Két
esztendei szünetelés után jól megszervezett iró 
gárdával október 15-dikére megjelenik a magyar 
keresztyén ifjúsági egyesületek mozgalmának 
lapja a „Magyar Ifjúság." Megjelenése igen nagy 
hiányt fog pótolni, mert nem volt lapunk, amit 
iparos, kereskedő és földmives ifjúságunk kezébe 
adhattunk volna. A lapot a Sylvester-nyomda 
adja ki.

Vajda M. Pál > műterme I
Telefon VII., Damjanich-u. 52. Telefon I
Gyermek- és hölgyfelvételek készítésében specialista. 
Az egyházközs. tagjai és családtagjainak 25o|° kedvezm.

Sok a munkanélküli, kik állandóan kö- 
nyöradományokért kopogtatnak a lelkészi hivata
lokban. Aki bármilyen munkát tud adni, jelentse 
be a lelkészi hivatalban.

Foglalkozással bíró intelligens nő, lakótórsnőnek 
kerestetik Havi 28 pengő. VII., Lövöldetér 2. I. 17.

Evangélikus árvaleány kéri a szives pártfogást. 
Kezdő irodistanő, gép- és gyorsíró, esetleg pénztárban kéri 
a megkeresést. Alexandrovics Karolin X., Orczy-út 47.

Német és francia órákat ad jutányos áron Trau- 
schenfelsné, V., Sas-utca 23. III. Megbeszélés 3—4 között.

E n g 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 :

csetényi dr. Holitscher Pál gépészmérn. és Komját Ernő
Budapest, VII., Iroda és raktár: Vörösmarty-utca 16.

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

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

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

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

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

E lapra hivatkozók 5 százalék engedményben részesülnek.

E LS Ő  M A G Y A R
Á l t a l á n o s  B iz to s í t ó  T á r s a s á g
Alakult r\ i . ti r \ 7* i  '  á * i Alakult
1857-ben Budapest, IV., Vigado-ter 1. 1857-ben

A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet.
Az ev an g élik u s egyh 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, jég;, üveg-, autó, gép
törés. — Betörés, pénztári kiküldött kirablása. — 
Szállítmány, úti poggyász, értékküldemény. — 

Állat és szavatosság.

H arsány! Testvérek
központi fűtés, légszesz, vízvezeték, csa
tornázás és épületbádogos m ű h ely e 

BUDAPEST, VII., BEM-UTCA 5. SZ. (Saját ház.)
Aiapittatott 1894-ben. Telefon: Józs. 30-13.
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Szőrm ekabátok
szőrmeárúk nagy választékban
S O M O G Y I  szűcsnél

VIII., Rókóczi-út 23. szám, I. em. (Uránia mellett.)
Átalakítás — javítás — festés.

Telefon : József 363—14. Telefon : József 363—14.

___  O lcsó  —
i s k o l a t á s k á k  !B Ő R Ö N D Ö S

M A R G IT A I D Í M E L  bőröndös 
BUDAPEST, Vilmos császár-út 4.
Erzsébet-tér 12. szám lalatti étjáróhéz.

Novák Péter  úri szabó
Budapest, VIII., 
Gyulai Píil-u, 13,1, 9

Luiher-kabátok speciá lis készítője
Mindennemű szakmámba vágó I Valódi angol szövetek 

munkát elvállalok. | állandóan raktáron.

Ügyvédjelöltek! Jogászok!
Közgazdászok! Allamszámvitelesek!
Szontagh-Szeminárium,
ügyekben tanácsot ad, jegyzetbérlet, előkészítés az összes vizs

gákra, szigorlatokra, kollokviumokra, ügyvédire.

Z a u n b a u e r  F e re n c  utóda
P a u d le r  J á n o s

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

Budapest, V., Gróf Tisza István-u- 10.(voltJózsef-térl3.)
Alapíttatott 1872. Telefon 31—10.

Vug-ster Józse f é s  F ia
Orgona- és Harmónium-gyár Rt., Pécs. 
Képv.: Budapest,IV., Semmelweis-u. 10.
Telefon: Pécs 90 és Budapest Teréz 139—34.

Készít új orgonákat művészi kivitel
ben. Pneumatikus és elektromos 

átépítések. Mindennemű javítások. Új 
homlokzatsípok. Tisztítás.hangolás, or
gonák karbantartása. Harmóniumok 
részletre: 2 0 0  p e n g ő tő l fe l je b b .

1000 ilj orgona. 60 éves múlt.
™ Kizárólag csak első dijakkal kitüntetve. ■■

Vászon-árúk,
evőkészletek, zsebkendők, angol zefirek, óriási vá
lasztékban. nagybani árak. Kész női és férfi fehér
neműek méret szerint is készülnek legjobb kivitelben. 
B e lv á r o s i  V á sz o n á rú  R t .  Budapest,IV., Kamer
mayer Károly-utca 10. sz. (Ev. egyház épületében.)

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

gomb-  ̂ egyenruha-, egyházi-, kézimunka- és színházi 
Tel.: 77-93. kellékek gyári főraktára Tel.: 77-93. 
BUDAPEST, IV., Süt5-u. 1. (Evangélikus templomép.)

Kiltz Jakab és Emich Testv.
CTeffcsiszoló- és tü l.iirs já r  

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

Krausz Frigyes
la k a to s m e s tc r

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

portól, vasredőnyök és faredőnyök.

T * • O  1 r  1 I '  •• •• 1riznyai ,  ozabo ,  i o r o k
vászon, fehérnemű és kelengye raktára

Budapest, IV., Koronaherceg-utca 3. szám
Telet : 98-36. Fiók: VII., Rákóczi-Út 12. Telet.: 98-36.

....................i i i I I I I I t i I I I 1 I I I I I ^ .......... . ! III III M I I II 1 I I I l I II \ II II I I 1 I I II I I I I MII I II I I II I I I I II I I I I I I || I | | I 1 I I II I I I I I III m ii 1 1 M I I I I

O S K Ó  O É Z A  c ip ő á r u h á z a
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 8.
Telefon L. 965—29. Telefon L 965—29.

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

Alaplttatott 1840-ben

H o c h s c h o p f d á n o s  utódai
K e l le r  és I t o s s a

Vászon- és fehérneműek raktára. — Menyasszonyi 
kelengyék. — Női fehérneműek. - -  Csecsemő-kelen
gyék. — Köténykülönlegességek. — Szövöttárúk.
B u d a p e s t ,IV ., S ü tő -u . 1 . (Ev. egyház épületében)

O láh  Is tv á n
BUDAPEST, IV., Kecskeméti-utca 4. szám
K é s z í t :  díszm agyar-, vadász- és sportöltözeteket. 

Hazai-, angol- és francia szövetek  raktára.

W alse r  F e ren 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 ;  Templomharangokat és összhangzó harangzatokat 
a legfinomabb harangfémötvözetből tiszta csengésű, előre megálla
pított szavatolt új hangokkal; karangszerelvéiiyeket forgat
ható vaskoronával, szakszerű kivitelben, harangáll vány okát 
hengerelt vasból, szabadon élló, valamint fekvő elrendezéssel. 

Telefon ; Budapest, Lipót 913—46.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

BALDAUF MÁTYÁS

„M ÁTYÁS PINCÉJE”
BUDAPEST, IV., ESKÜ-TÉR 6.

Telefon : József 4 5 0 —53.
COO

Evangélikus hittestvéreink állandó találkozó helye.

Gyerm ekcikkekben Speciálista ! ^

BÍRÓ e RNŐ
B udapest,IV .,Kam erm ayer Károly-u  10. (Ev.épület) 
Nagy választék leány és fiú fehérneműekbf-n, vala
mint mindenféle gyermek kötött és szövött árúkban. 
fc. Dús raktár Bébi-kelengyékben !

§ZOLLŐSI
SELYEMKÜLÖNLEGESSÉGEK

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

(Az Evangélikus Egyház épületében.)

NAGY KÁROLY FRIGYES
orvosi műszerész

laboratóriumi eszközök, betegápolási cikkek, sérv
kötők, haskötők, gummiharisnyák stb. szállítója 

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

Ö sszerak h ató  k ö n y v szek rén y ek  J 
P r a k t ik u s  olcsó és j ó !

LINGEL KÁROLY É S  FIA I
első  m ag y ar faáréi- és b ú to rg y ár 

B U D A P E S T , V II., RÓZSA-UTCA 4 -6 . SZ.

Iskolapadok, torna- és játékszerek, 
athletikai cikkek- bútorok g y ára

L o p o s  Gyula
B U D A P E ST , III., Bécsi-út 85. szám

T e le fo n : 113-44.
Költségvetéssel és árjegyzékkel díjmentesen szolgálok

„ Z A IIA 64-rendszerű iskolapadok.
A  megszűnt F e iw e l - f é l e  IsKolapad-gryár összes 

padmintáinak raktára.

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

E lapra hivatkozóknak engedmény.

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 S - 8 2 .
A Tolnai Szőnyeg- és Szövőgyár R.-T. gyári lerakata

E lapra hivatkozóknak fizetési könnyítések.

B Hittestvéreink figyelmébe 1
I r r n i í T  legelőnyösebb fizetési feltételek 
U 1 U l\  1 mellett részletfizetésre

az Első Bajai Bútorgyár mintalerakata és vezérképviseleténél :

LANGSFELD ÉS KULINYI
hittestvéiünknél. Budapest, VII., Wesselényi-ntca 4 . sz. 

alatt vásérolhat a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig.

S ire m le k e k m Ir”L“dmu"k“k
ST E M P E L  SAM U G Y U LA

kőfaragó cégnél, Budapest, Vili., Magdolna-utca 19. 
S ír e m lé k e k  ra k tá r o n  nagy választék b an  
g rá n it, syenit, 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

PL1SSÉ KÜLÖNLEGESSÉGEK:
2mfm kezdve mindenféle variációban, továbbá mintás 
plisséket, ruha és fehérnemű azsurt, en d lizéstésgom b  
áthúzást a legszebb kivitelben, szakszerűen készítek. 
Minden munkát uieg1 lehet várni ! A címre ügyelni!

állatkerti 
vendéglője

a főváros legismertebb és leglátogatottabb kerthelyisége. 
Jdliirü magyar és francia konyha. — Elsőrendű italok. 
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Jó magyar konyha
kitűnő móri és csopaki bor 
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