II. évfolyam.

11. szám.

1926. februá

Szerkesztik: KEMÉNY LAJOS igazgató-lelkész és Dr. M1KLER KÁROLY. Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. M1KLER
KÁROLY. Kiadja a pesti ev. magyar egyház. Szerkesztőség: IV. Deák-tér 4. II. Kiadóhivatal: VI. Horn Ede-utca 9.
Megjelenik julius és augusztus hó kivételével minden vasárnap. Előfizetési ára félévre 20.000 K. Egyes szám ára 1000 K.

A magvető.
Lukács ev. V11L 4 - 8 .

Mennél felségesebb és mélyebb vala
mely igazság, annál egyszerűbb ruhába
öltözködik. .Mennél jelen tőségtetjcsebh' a
b aa iifc. l évő

n n ú 1.- !:rv<#;s»!4<

szóval i- elL • megmondani. Ezt íátliáfjuk a
magvető példázatában is. Négjy egészen rö 
vid mondat, m inden felesleges szó. minden
színes jelző nélkül és mégis! :az élet leg
m élyére világit, sőt benne vannak azok az
ismeretien és végtelen távolságik is, melyek
ből az élet jön s amelyekbe ism ét eltávozik.
Jézus e példázattal is annak a ,tu d a tá ra
akarja ébreszteni az embereket, hogy a
nagy term észeti törvények az erkölcsi és
szellemi életben is kötclezőleg nyilvánulnak
ineg. Amilyen törvény az, hogy a term é
ketlen fái nem becsüli a gazda, ellenben a
term ő fát igen, ugyanilyen törvény az, hogy
a term éketlen em beri élet is hiába foglalja
a földet s ki vágat ást érdemel. Amilyen tör
vény az, hogy az együtt növekedő búza és
•, konkoly esetében a konkoly gyökerei
könyörtelenül elszívják a nedvesség! egyrészét a búza elől, éppen olyan törvény az,
hogy a bennünk lévő minden rossz csakis
a bennünk lévő jónak rovására tud élni.
Amilyen törvény az, hogy egészséges szőllővesszőket csakis egészséges szőllőtő tud
hajtani, éppen olyan törvény az, liogy élet
és erkölcsi felfogásunknak is egészséges
központi éltető erőből kell táplálkozni.

E llenállhatatlan erővel kellett látnia
Üdvözítőnknek az em bertől megművelendő
földnek s az Istentől megművelésre rendelt
emberi szívnek -egy törvény szerint való terniési kötelezettségét, m ikor arról beszélt:
Kimene a magvjető, hogy elvesse az ö
Ha elolvasod ézV'ÍTjyeí(Sza?o¥,''neked is
erezned kell, hogy csodálatos szántóföldjei
vagyunk az Istennek, mert m induntalan
m egpróbálja bennünk a magvetést, — de
kim ondhatatlan súlyos felelősségünk is van:
tőlünk magunktól függ, hogy milyen sorsa:
lesz életünkben a m agnak: Isten’ igéjének.
És ha elolvasod e négy m ondat
m agyarázatát is, m elyet az Üdvözítő csatolt
hozzá, m ajd m egtalálod a magad mivoltát
is közöltük. És ott leled m ajd a 12-ik vers
ben azt a mondatot, mely Melanchton dok
tor szerint a legfélelmetesebb és a leg
borzasztóbb az egész bibliában. Ha engeded,
hogy a gonosz kikapja szivedből isién
igéjét, nem lesz hited és nem üdvözölhetsz.
Nem lesz hited: tehát nyugtalan és boldog
talan leszel földi életedben, konkolyt fog
kelleni terem ned, m ert a gonosz majd
an n ak magvát veti el sziv ed b en ... Nem lesz
bited és akkor nem üdvözölhetsz, m ert meg
vagyon írva: Aki nem hiszen, (akiben tehát
nincsen semmi az Isten felé való vonzódás
ból) — az elkárhozik ...
Oh milyen öröm lenne nemcsak neki'pik,
de a nagy magvetőnek isi, ha <utszóli, sziklás
és tövises esztendők után áldott term ésű
esztendők elé érkeznék é letü n k !...

1518-ban történt, hogy a wittenbergi templom szószékére egy egészen fiatal szónok lépett, aki az evangéliomot
fejből akarta elmondani. „En vagyok ama jó pásztor“ kezdte és elakadt. Mikor negyedszerre is csak ennyire jutott az
evangéliummal, Luther azzal a megjegyzéssel: „dehogy is jó pásztor vagy te, még csak juh vagy", az elakadt szónokot
kitessékelte a szószékből, hogy ö tartsa meg egyik leghatásosabb beszédjét. (Mathezius feljegyzése)
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Egyéni és nemzeti becsület.
Többnapos konferenciát rendezett a
m últ héten a M a g y a r E v a n g é l i u m i
K e r e s z t é n y D i á k s z ö v e t s é g s a vasár
napi gyűlésen dr. V i c t o r János teológiai
tan ár és dr. P a t a y Pál hitoktatólelkész
előadása után K a p i Béla dunántúli evan
gélikus püspök beszélt a z e g y e s e m b e r
é s a n e mz e t t * b e c s ü l e t é r ő l . Kifejtette
a becsület, m int e r k ö l c s i é r t é k m é r ő
lényegét és jelentőségét, m ajd igy folytatta:
a becsület az em ber egyéniségének leg
állandóbb kisugárzása. Minden érzés, amely
cselekedetté érlelődik, egy-egy szálat sző,
dolgoz bele az aranypalástba, a lélek ru h á 
jába. Rendkívül vigasztaló tudat, hogy am int
becsületet m egvásárolni nem lehet, senki
el sjem veheti azt. A közerkölcsiség ezért a
legszebb és legállandóbb érvényű em beri
szolidaritás. F á j d a l o m m a l k e l l l á t n i ,
hogy m indinkább u ralkodóvá vá
l i k a b e c s ü 1e t k é t f é l e é r t e l m e z é s e :
politikai becsület — egyéni becsület stb.
Beszéde további során K a p i püspök
éltesen kikelt a p á r b a j ellen, am elyről azt
tartja, hogy a becsület rep arálására
a
leghaszontaianabb eszköz«. Temisztoklesz
m ondotta indulatos hadvezér-társának: Jól
van, lüsis, de aztán hallgass ;meg!« — Nem
tudom , tette hozzá a püspök, ilyen felfogás
mellett Temisz toki észt be lehetne-e fogadni
a társaságba? Szókratész! megverték, azután
felszólították, m enjen a bírósághoz. »Vajjon,
ha egy szam ár rugdosott volna meg, felelt
e rre a felszólításra Szókratész, akkor is a
bírósághoz kellene mennem ?« A görög böl
cset becsülte m indenki azután is, hogy ez
a .kérdése nyilvánosságra került.
A püspök felfogása szerint nem szük
séges, hogy becsületünk külső elismerését
fegyverrel erőszakoljuk ki, m ert — m int ki
jelentette — a »a fegyveres elintézés: egy
m agában még nem intézi el az igazi problé
mát*. Bele kell tehát vinni a társadalom ba
lazt a tudatot, hogy a becsületet a m a g a
p o z i t í v e r k ö l c s i t a r t a l m á b a n sze
ressük és keressük. M indinkább kivész belő
lünk ja nem zettel szemben való felelősség
érzése, elfelejtjük, hogy bűn és erény egy
a rá n t foltot, sugarat vet a nemzetre. A nem 
zet becsülete az em berek lelkiism eretén
emelkedik fel a nagy .teljesülések m agas
ságába. Micsoda megaláztatás, vergődés az,
am it m a m a g y a r k ü l p o l i t i k á n a k n e 
vezünk. A d i p l o m á c i a i i s k o l á b a n
első ta n tá r g y n a k a nem zeti becsü
let k é r d é s é t
kellene
megtenni.
Nincs meggyőzőbb erő, m intha a nemzet

szegénységében is
és (nem képzelhető
h ó d í t ó erő sem.
szólítással végezte
küzdeni a jobb
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becsületes tud m aradni
ennél nagyobb v i s s z a 
K a p i Béla íezzel a fel
előadását: M e r j ü n k
társadalomért!

Otthoni bizonyítvány.
Mikor Pistike barátom , aki Il-ik elem i
iskolai tanuló, hazahozta feb ru ár elsején
félévi bizonyítványát az iskolából s ragyogó
szemekkel m utogatta a kis könyvet, hogy
hittanból, beszéd- és értelem gyakorlatokból,
m agyar nyelvből, számolásból, éneklésből,
rajzolásból, kézim unkából, testgyakorlásból,
magaviseletből, szorgalomból, sőt még Írás
beli dolgozatok külső alakjából is egyese
van Is mindössze két darab kettes található
a sok kitűnő között: még 'pedig Írásból és
olvasásból, — akkor »az Anyuci" kiadott
ugyan családi szokás szerint annyi csókot
neki, amiennyi egyest hozott, megígérte azt
is, hogy elviszi szijnházba, de egyúttal ki
jelentette azt is, hogy [holnap ő is ki fogja
adni az otthoni bizonyítványt.
Másnap reggel azután »az Anyuci"
összeült törvényszéki tanácskozásra »az
Apucival" s m iután m inden kérdést alapo
san megvizsgáltak, kiállították és kiadták a
következő bizonyítványt:
/
Rendből és engedelmességből . . . 3
T isztaságból.....................................®A
Imádkozásból.......................................2
Testvéri szerétéiből........................... 1
Illem ből...............................................3
Evésből ........................................... 2
Villanypocsékolásból
...................... 1
Ajtócsapkodásból............................... 1
Ajtónyitvahagyásból............................1
Ezt a bizonyítványt pedig aláírta egészen
kom olyan »az Anyuci" és >>az Apuci" is.
Pistike b aráto m egy kicsit könnyes szem
mel nézegette, azután sóhajtva betette a
fiókjába. Úgy vettdm észr,e, hogy igazságos
nak érezte, miért olyat sóhajtott, m intha
csak azt m ondta volna: »Jaj, m ost ezt még
m ind ki kell javítani!"
Szerettem volna neki azt m ondani, hogy
ne bús ülj kis pajtás, lesz még nehezebb is
az élet, — de kom oly m aradtam és csa^c
félszemmel néztem »az Anyuci «-ra, aki szin
tén úgy tett, m in th a észre sem vette volna
a sóhajtást. Szigorú arccal ültünk ott,
felettünk lebegett láthatatlanul az igazság
angyala és Pistike kis szivén keresztül érez
tü k az igazságot:
»Ki m int vet, úgy a r a t ! ; ...
A.-A.

Egy rongyos külsejű paraszt oly időben kért Luthertől támogatást, amikor egész vagyonát egy Joachim-tallér
képezte. Felesége, Kata asszony, egy nagy karéj kenyérrel akarta megsegíteni a koldusszegény parasztot. Luther a
kenyeret is odaadta, de odaadta az utolsó tallért is, mert azt mondta: szegénynek csak akkor adok, ha a kenyér mellé
egyebet is adhatok.
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Istentisztelet és rádió
c. cikkünkre a következő válaszok érkeztek.
(Folytatás.)
II.
Az evangélikus istentisztelet gerince, lényege a szent
beszéd, ez pedig rádió segitségéAel nem csak közvetíthető,
hanem ha megfelelően tartalmas, úgy a mondottak folytán,
rádión hallgatva is ki fogja váltani azt az áhítatot, mely
nélkül vaóldi belső épülés el sem képzelhető.
Egy pillanatig sem gondolok arra, hogy a rádió valaha
is pótolhatna templomunkban tartott istentiszteletet és két
ségtelen az is, hogy hitet és magábaszállást a világ bármely
teknikai berendezésével pótolni, vagy előidézni nem lehet.
De meggyőződésem az is, hogy annak a hívőnek áhítata,
kinél ezt az érzést csupán a femplomi környezet, az ének.
a gyülekezet jelenléte stb. idézte elő, hogy ennek a hívő
nek áhítata nem tart sokáig, hogy a nyert benyomásokat
a templom elhagyása után igen gyorsan elfelejti.
Nem tartok attól, hogy a rádión való továbbítás profanálásra adna alkalmat. Akire a rádión hallgatott {beszéd
nem teszi meg a kellő hatást, aki kikapcsolja a készülé
ket, ha neki nem tetsző dolgokat hall, az nem a hivatását
teljesítő lelkész tevékenységét, hanem önmagát profanisálja.
Áhítatra kényszeríteni nem lehet senkit, s ki állíthatja
magáról, prédikáció alatt nem gondol-e másnapi dolgára,
vagy más világi dolgokra?
A rádiónak egyházunk szolgálatába való állítását ör
vendetes és a hitélet szempontjából nagyon kívánatos
eseménynek tartom. Nagyon sokan vannak, kik ilymódon
hozzájutnak az istentisztelet meghallgatásához, ha ebben
egyébként akadályozva volnának.
Van ezenkívül még egy szempont is, melyet figyelmen
kívül hagynunk nem szabad. A mai élet, a nehéz megél
hetési visszonyok, sajnos egyre csökkentik azok számát, kik
vigaszukat a vallás tanításában keresik, kik szükségét érzik
a lelkiekkel való foglalkozásnak. Azt hiszem, minden eszközt fel kell használnunk arra, hogy a tömeget figyelmez
tessük egyházunk létezésére, lehetőség szerint meg kell
könnyíteni a módot, mellyel híveink is mások is tudomást
szerezhetnek tanainkról, működésűnkről. Alig tudok erre
alkalmasabb eszközt elképzelni, mint épp a rádión közve
tített istentiszteletet és ha lesznek olyanok, kik a rádión
hallgatott tanítás folytán megtérve rendes látogatói lesznek
templomunknak, úgy a rádió alkalmazása lényegés és fon
tos eredményt fog számunkra jelenteni.
Dr. Proszwimmer Géza
ügyvéd
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hallott kinyilatkoztatások fogják őket visszavezetni a val
láshoz, az egyházhoz — az Istenhez. A lelkész beszédére
nemcsak a templomban figyelhet a hivő áhítattal, hanem
akár otthon, akár a kórházi ágyon, vagy bárhol is, csak
hallja, illetve hallgathassa azt.
Szerény véleményem szerint nem okvetlenül fontos az,
hogy sokan és együtt hallgassák az istentiszteletet, hiszen
arra való a templom és aki teheti úgyis odamegy, hanem
az, hogy azoknak akik ezt áhitják és külömböző okoknál fogva
nélkülözni kénytelenek, — hogy ezeknek ezt lehetővé te
gyék. El tudja-e képzelni mélyen tisztelt Szerkesztő Uram
mit érezhetnek Kolozsvár környékén ottani hittsorsosaink,
ha az Isten szent igéjét, úgy amint volt valamikor és talán
nem is olyau nagyon régen — magyarul és Dr. Kirchknopf
szájából hallhatják! —
Mérlegeljük a kérdést a hívők óhaja szerint és ne a
hitetlenek szempontjából. Hiszen az istentiszteleteket a
hívőknek és nem a hitetleneknek tartjuk.
Francisczy Béla.

Egy pengőt egy szemért!

Hazánkban az elmúlt évben indult meg erőteljesebben
a mozgalom, hógy teljes bibliát adjunk a vakok kezébe.
Hogy a költségek nagyságát megérthessük, vessünk
egy pillantást a vakbiblia nyomdájába. A vakok ujjhegyök
tapintásával olvasnak, betűik s írásjeleik a legelterjedtebb
Braille (ejsd: Brálly) féle pontirás szerint a papíron kidom
borodó 1—6 pontnak különböző módon való elhelyezésé
ből van összekombinálva. Hogy pedig a kidomborodás
tartós legyen, s igy a biblia sok tapogatva-olvasást kibír
jon, kemény kartonlapra kell írni is, nyomtatni is. Egy ilyen
kartonlap 23 cm. magas, 19 cm. széles. Egy oldalra átla
gosan 4 vers fér el, a másik oldalon már csak az előző
oldal sorközeibe lehet nyomni, egy lap tehát 8 versnek ad
helyet, Egy teljes vakbibliához 9216 lap kell, ami összesen
43 vaskos kötetet tesz ki. Csak Mózes I könyve 2 kötetet
foglal magában. A szedés alapját egy nagy vaslelemezképezi,mely szabályszerű sorokban elhelyezett lyu
kakkal van tele. Ezekbe a lyukakba a szedés alkalmával
tompavégü vasszegeket kell dugaszolni, a Braille-betiik
alakjának megfelelően. Egy lapra kb. 2000 szeg kell, szóval
40—50. A nagy betűket a szedő úgy jelzi, hogy egy pon
tot tesz elébük. Ha egy helyen a szedő egy betűt kihagy,
ki kell a hiba után jövő összes szegeket huzgálni, (ami egy
csipesszel történik) s a munkát élőről kezdeni, Mikor egy
oldal ki van szedve, s arról is meggyőződött a szedő, hogy
sajtóhiba nincsen, akkor következik a nyomás. A szegekkel
teletűzdelt vaslemezt beteszi az ember a gépbe, ráteszi a
nyomatandó kartonlapot s bizonyos magasságról ráejt egy
rendkívül súlyos vastömeget, melyet aztán egy kerekes csa
III.
varral kell újra a megasba huzni.
Én a X. kér. külső periférián, Rákosfalván lakom, első
Vak embertársaink lelki világába alig tudnak a
sorban érdekel tehát, hogy az evangélikus istentiszteleteket
lotthon hallgathatom-e, Kőbányán-e, vagy a Deák-téri temp- látók belehelyezkedni, s így el sem képzelhetik, hogy mi
omban-e?! Mindegyik van vagy 1—1Vs órányira tőlem lyen csüggedség, tehetetlenség, reménytelenség jellemzi a
legtöbbet. Ezt enyhíteni, eloszlatni egyedül Isten igéje ké
villamoson.
pes. Reájuk nézve tehát különösen fontos hogy kezükbe
Az ev. istentiszteleteknek azt az alapvető jellemét,
hogy a közösségnek, az összegyűlt híveknek együttes áhi- adjuk általuk is olvashatóan az igét. Ki akar világosságot
tatoskodása — teljes egészében aláírom. — Hiszen akkor, vinni ebbe a testi-lelki nagy sötétségbe? Akinek adott Isten
amikor a rádió hallgatóját azzal a célzattal emelem fel, egy, vagy két ép szemet, az hálálja meg azzal, hogy mind
hogy én istentiszteletet akarok hallgatni, — abban a pilla egyik szemért felajánl egy pengőt, a két szemért tehát
natban már én is aktív résztvevő vagyok és figyelmemmel, 25.000 koronát. Ha ezt sokan megteszik, megindul len
áhítatommal éppen olyan eleven antenna vagyok, mint a dületesen a munka. Mert ahogy jelenleg folyik, úgy a vége
templomban levő többi hívek. Az én lelkemen is átmenő szinte beláthatatlan.
érzéshullámokat pedig az igéthirdető lelkészen keresztül
Tulajdonképen arra volna szükség, hogy a vakok lelki
éppen olyan meggazdagodva kapom vissza — szintén még gondozásával foglalkozó egyesületek s más, a vakok evanugyanannak az istentiszteletnek a folyamán, mint a többi gélizálása iránt érdeklődő körök bevonásával a vakbiblia
hívek. Igaz, hogy a szentirás szavait a templomban felállva s evangéliumi vakirodalom előállítására és terjesztésére
és mély tisztelettel hallgatják a hívők, de hát én édes egyesület alakuljon, ez összeírja a vakokat, megtanítsuk
Istenem, a legmélyebb tisztelettel hallgatom én is és azt őket a Braile-irásra, felszereljen több géppel egy nyomdát
hiszem a cél mégis csak az, hogy a hivek megértsék s erőteljesen megindítsa a vakbiblia, továbbá az evangéli
azt és isteni kinyflatkoztatásképen vegyék magukba. Ami umi lapok, könyvek, traktátusok nyomtatását. De egyenlőre
pedig a hitetleneket illeti, éppen az a fontos, hogy ők is tegyük meg azt, hogy a mostani kis mustármagnyi kezde
meghallják Isten igéjét és sohase lehet tudni, nem jut- tet elősegítsük, hogy Isten azután a kevesen való hűség
nak-e valamikor talán mégis oly helyzetbe, amikor kény után megadhassa a tőbbrebizatást. Addig is adjunk min
telenek ráeszmélni arra, hogy van Isten és eszükbe jut den ép szemért egy pengőt. Adj addig, mig Isten kegyel
akkor a kigunyolt istentisztelet és talán az éppen ott mének napja feletted ragyog!
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Uj vallásos mozgalom
a felkelő Nap országában.
A meglehetősen összevegyült buddhiz
mus és sintoizinus nyom ta rá bélyegét a
japán vallásos gondolkozásra. Újabban azon
ban egyik sem elégíti ki a lelkeket. Azok,
akik nemzeti vagy egyéb szempontból ide
genkednek a keresztyénségtől, egyre nagyobb
érdeklődéssel fordulnak iegy uj vallásos
mozgalom felé, az ómoto felé.
Ennek az uj vallásos m ozgalomnak a
megalapítója egy sok nyom orúságon és
szenvedésen keresztülm ent gyenge nő volt,
névszerint D e g u c s i Nao. Húsz éves korá
ban kezdte meg missziói m unkáját és 27 éven
át éjjel-nappal dolgozva, igen sok kötetben
fektette le tanítását. Jelenleg D e g u c s i
Oniszabro, szellemének örököse, folytatja
m unkáját: Főm űvei: Virágok az utón. A lé
lek fundamentoma. Elbeszélések a szellem
világból. írásai m ár kb. 80 kötetet tesznek ki.
Maga az »ómoto < szó »nagy kezdet«-et
jelent. Hogy alapitóját milyen tanítások ős
rendszerek befolyásolták, nem derül ki az
ómoto-irodalomból. Tény az, hogy ez a
vallásosság speciális japán vonásai mellett
sok rokon vonást tüntet fel a keresztyénség
tanításaival. ím e néhány kiragadott tanítása:
A nagy isten azért terem tette az embert,
hogy a földön betöltve hivatását, halála után
ú jra jés örökké éljen a mennyek országában.
Az em ber a szellemi és a fizikai világ határmesgyéjén él, együtt van meg benne a menny
és a pokol, lelke abszolút értelem ben se jó
nak, :se rossznak nem m ondható. Isten olt
van, ahol tökéletes rend van, miért Isten a
rendben lakik. Isten a világot m int egy sze
mélyt korm ányozza, ennek következtében a
rossz ember is része lennék a nagy személy
nek. Az uj vallásinak vannak tem plom ai és
bucsujáró helyei. Istentiszteleteiken a zenén
kívül a táncnak is szerep ju t.
Az ómoto Kínja felé is terjeszkedik, sőt
vaunak m ár propagálói E urópa több o r
szágában is. Mulatja lez a körülm ény is,
hogy a lelkekben nagy éhség van oly igaz
ságok után, amelyek nem annyira az ész,
m int inkább a s z í v igazságai. V ajha megértenők az idők jeleit, m ert ez az éhség
rán k ezt a nagy kötelessiéget ró jja: Elm envén, tegyelek tanítványokká m inden népe
k e t . .. Az éhező lelkeket csak .Jézus elégit-l
heti meg.
(Ev. Lapból.)
Pap Ferenc.
Luther egyszer végig hallgatta egy ellene dörgö ba
rátnak a prédikációját. Mikor megtudta, hogy csuhája a
szószékből kiálló szegben megakadt, megjegyezte: „A be
széden megérzödött a szeg. Nem tudta abbahagyni!"
A papucshösöket Luther „verba anomala‘‘-knak hívta,
vagyis: „rendhagyó igéknek“.
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HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1926. febr. 7-én:
H ely
í
Deák-tér (német)
„
(magyar

Óra
d. e.
d. u.

Lelkész neve

ValO Broschkó G. A.
Gaudy László
11
6
Ruttkay Miklián Gyula
n
n
Fasor (ifjúsági)
10
Bereczky Sándor
11
Kemény Lajos
n
4
Késmárszky Lajos
ft
„
(német)
5
báró Podmaniczky Pál
9.
Kőbánya
Dendely Károly
11
Simor-u. 51.
Majba Vilmos
Gyiijtőfogház.
2
Majba Vilmos
Rákóczy-út 57.
10
Morhács Márton
Gyarmat-u. 14.
Vall Papp Ferenc
Üllöi-út 24.
10
Martony Elek
Váczi-út 61.
10
Rirnár Jenő
Bécsi kapu-tér
10 vGlatz József
11
dr. Varsányi Mátyás
ff
ff
Zichy-utca
10
Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27.
11
Tomcsányi László
Budátokon es Nagytétényben Fetrovics Pál prédikál.

Dr. Raffay Sándor püspök nejével néhány
heti pihenésre külföldre utazott.
A konfirmációi okta* is február hó 15-én
kezdődik. Akik ez évben akarnak konfirmáltam,
15-ig jelentkezzenek a deák- ;ri lelkészi hivatalban.
A deák-téri templc^. bán nél ány crátöriumi ülés lefoglalható. Az oratóriumi ülések évi
dija 100.000 korona. Az igénylők Urbán Ernő
egyházfinál jelentkezzenek, aki az évi dij átvéteére, nyugtázására és a pénztárral való elszámoásra fel van hatalmazva.

A fasori lelkészkor 1925. évi statisztikája
1. Kereszteltünk 75 leány és 104 fiúgyermeket és
2 felnőtt nőt, összesen 179-et, ebből törvénytelen
13 fíu és 11 leánygyermek, összesen 24 gyermek.
2. Konfirmáltunk 95 fiút és 76 leányt, összesen
171 egyháztagot. 3. Eskettünk 79 párt. Ebből tiszta
evang. házasság 22, evangélikusnak reformátussal
kötött házassága 12, — rom. katholikus elvált
róm. katholikussal két ízben áldatta meg templo
munkban házasságkötését, — a fennmaradó 43
vegyes házasság közül 22 ev. férfi vett el róm.
kath. nőt, 21 róm. kath. férfi evang. nőt, — kik
közül 13 róm. kath. férfi és 10 róm. kath. nő,
összesen tehát 23 esetben adott reversalist egy
házunk javára. 4. Betértek egyházunkban 12-en,
6 férfi és 6 nő. A róm. kath. vallásról 3 férfi és
3 nő, összesen 6-an, a gör. kath. vallásról 1 nő
és az izr. vallásról 3 férfi és 2 nő, összesen 5-en.
5. Kitértek egyházunkból 19-en, 5 férfi és 14 nő.
Róm. kath. vallásu lett 3 férfi és 10 nő, összesen
13-an, babtistává 1 nő, izraelitává 2 férfi és 3 nő,
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összesen 5-en, ebből visszatérés 4. 6. Temettünk
128 egyháztagot, 67 fi 61 nőneműt. A legfiatalabb
Schwarcz Etta élt 1 napot, a legidősebb Barcs
Imre magánzó élt 86 évet. 7. Úrvacsorát vettek
az elmúlt 1925. évben 3619-en.
A D eák-téri templom családi h íre i: Keresztelések:
Kelumen Angyalka Antónia, Kanizsa Eszter Ilona. Nád Margit
Erzsébet. Esketések: Szontagh Gábor-Dancas Stefánia. Te
metések: Gassler Károlyné. Szabó Anna 63 éves, Schmidt
Albertné, Lipták Ilona 25, jánosházi Odor Móricz. Ado
mányok : N. N. szabadrendelkezésre 100.000 K, Helferlich
Frigyesné szabad rendelkezésre 50. K, Id. Jancsurák
Gusztár 60.000, N. N. szabad rendelkezésre 50.000, Vámos
Gyula emlékére szegényeknek 50.000 koronát.
A deák-téri konfirm andusok egyesülete minden
vasárnap délután 5 órai kezdettel tartja összejöveteleit a
polgári iskola dísztermében. Konfirmált ifjúságunkat biza
lommal és szeretettel várjuk. Legutóbbi összejövetelét jan.
31-én, d. u. 5 órakor tartotta, amelyen biblia magyarázat,
s a délelőtti prédikációk megbeszélése után Fischer Ilonka
Hercz Irén, Farkas Klára. Schütz Ottó, Hamar Oszkár és
Celárius Gyula zene és énekszámokkal, szavalatokkal
szerepeltek.

Vajda M. Pál
Telefon

műterme
VH., Damjanich-u. 52.
Telefon

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

A fasori templom családi hírei. 1926. január
havában k e r e s z t e l é s : Schieszler István,Sulán Zoltán,
Müller János Kasper László, Kuttner Ildikó, Ribárik Ilona,
Czakó Erzsébet. Szögesi Margit, Kiss Imre, Ruga Ferenc,
Huhcr Elvíu, Szalai Valéria, Csetneki Erzsébet, Kollár
Karoly. Mód iiéia, Tremü-„ András, Viczö Mariska, Nau
Anná. Mészöly József, Tóm Sándor, Tólh Ilona, Szabó
Kata, Kencsán jozset, Kaiser Matild, Matzner György, Matzner Tibor, Szírinek Gabriella, Szluka Júlia. E s k e t é s :
Kovács Sándor és Böcskör Gizella, Kajtár Gyula és Fabók
Judit, Máté Antal és Csányi Mária. T e m e t é s : Molnár
Károly (64 éves), özv. Hujber Lajosné (78 éves), Mrkva
István (34 éves), Habán Sándor (74 éves), Klaniczay József,
(26 éves). Varga Istvánná (68 éves), Korbei Mária (2 hó
napos), Dríetomszky Anna (73 éves). B e t é r t e k : Pataki
János és Breuer Aladárné, s z .: Szenogradi Ilona a róni.
kath. vallásról. K i t é r t : Battenberg Tiborné, s z .: Nagy
Margit, róm. kath. vallásra. A d o m á n y o k szegényeknek:
Machalek Sándor 50,000, Protestáns árvaháznak 50,000.
ifj, Krausz Károly szegényeknek 100,000, dr. Erőss Lajos
és neje kőbányai templomra 30,000, kelenföldi templomra
30.000. Árvaháznak 30,000, szabadrendelkezésre 30,000,
Novacsek Sándorné kelenföldi templomra 200,000, Koszto
lányi János és neje a kelenföldi templomra 50,000 koronát.
Özv. Bielek Miksáné óbudai templomra 100,000,|kelenföldi
templomra 100,000, Száraz Jánosné szabad rendelkezésre
50.000, Szegényeknek természetben adományokat küldtek :
Hiszi Antal és Száraz Jánosné.

Az Evang. Családi Esték sorában a Deák
téri nagy sikerű estét a fasori Nőegylet és az
ifjúsági Luther-kör együttes tea-estéje követte. Ez
alkalommal a fasori gimn. díszterme telt meg tel
jesen. A gondosan összeállított és művészi szín
vonalú műsor minden egyes száma nagyon tetszett.
Petri Endre két zongora számmal, Lugwigh György
énekkel, Szabó Margit Szabolcska versek előadá
sával, Hennings Kálmán dalokkal és Búza Gábor
Mendelssohn hegedűversenyének előadásával sze
repelt. E helyen is fogadják úgy a rendező egye
sületek, mint a hálás hallgatók köszönetét. Műsor
után két büffébe oszlott a társaság s jókedvűen
maradt együtt sokáig. A rendezés fáradságos mun
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kájában előljártak Dr. Hittrich Ödönné, Kirst Emil
,és neje, Prokop Éva, Piri Lajos és az ifjúsági kör
*s a Nőegylet tagjai.
Az Evang. Családi Esték farsangi estéje
február 13-án este 9 órakor kezdődik a Deák-téri
díszteremben.
A konfirmációi tanitás a Fasorban febr.
15-én d. u. 4 órakor kezdődik a gimn. épületé
ben. Beiratkozás a lelkészi hivatalban a hivatalos
órák alatt, febr. 15-ig. Kérjük a szülőket, hogy
konfirmációra érett gyermekeiket idejében Írassák
be és otthon is segítsenek a konfirmáció nagy
céljának elérésében: ev. keresztyén egyéniségek
nevelésében.
A fasori Szövetség február 3-iki szerda
estéjén Gaudy László hitokt. igazgató tartott ko
moly és élvezetes előadást a stockholmi világkonferencia jelentőségéről. — Február 10-én Dr.
Horváth Károly tart vetített képes előadást Egyptomról.
Az Angyalföldi Ev. Luther Szövetség és ifjúsági
Luther Márton Kör 1926 febr. 7-én, vasárnap d. u. 4 órakor
az Üteg-utcai (Gömb-u. sarok) polgári leányiskolában
vallásos estélyt tart, melyen minden érdeklődőt szívesen lát.
Belépődíj nincs. Programúi: 1. ^Gyülekezeti ének. 2. Ima,
3. Csengey G. Első ibolya. 4. Énekel a Deák-téri evang.
énekkar. Dr. Kirchknopf Gusztáv vezetésével. 5. Kozma
A ndor: Krisztus mindenütt. Szavalat. .6. Régi magyar mes
terségek. Előadás, tartja Dr. Hittrich Ödön főgymn. főigaz
gató. 7. Zenekari szám. játszák: Bikfalvi. E., Hegedűs I.,
Friedrich T., Sztupjár A., Macher A. 8. Énekei az Angyal
földi énekkar Todola Imre vezetésével. 9. Nagy L.: A szen
vedés áldásai. Szavalja Kazár G. 10 Igemagyarázat, ima,
Rimár Jenő. A VI. Váci-ut 61. sz. iskolában vasárnapon
ként d. e. 10 órakor evang. istentisztelet. Minden szer
dán 6 órakor bibliaóra felnőtteknek és külön ifjúsági
összejövetel.

Óbudai hírek. 1926 január 24-én tartofta az
óbudai egyház évi rendes közgyűlését, melynek
fontosabb tárgyai voltak: a lelkész évi jelentése,
zárszámadás, költségelőirányzat. A tisztikar és
presbitérium mandátuma lejárván — lemondott. Az
uj tisztikar és presbyterium választása e hónapban
fog történi.

Kelenföldi hírek. A Kelenföldi Ev. Nőegylet
január hó 28-án tartotta III. rendes közgyűlését,
amelynek végeztével vallásos estélyt is rendezett,
hogy egyházépitő munkásságának ezúton is tanujelét adja, A' műsoron szavalat, hegedüjáték, s
énekszám szerepelt. Az estély központját képezte
dr. Kirchknopf Gusztáv evang. lelkész előadása,
amelyben megrázóan és meginditóan beszélt az
evangéliumi szellem hatalmáról, amely minden űrt
be tud tölteni, s amely egyedül biztosítja az
emberiség békéjét. Krisztus szeretete az, melyet
minden ember lelkének be kell fogadnia, hogy
minnél többet adhassunk belőle felebarátainknak,
s igy építsük fel már e földön az Isten országát.
Előadását a hívek nagy száma meghatva hall-
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gáttá végig. Az estélyen szerepelt még Dárday
Viktor a Belvárosi Színház tagja szavalatával,
vitéz Szerényi Károly hegedüjátékával, Gaspárik
Margit énekével, Levius Ferencz zongorakiséretével és orgonajátékával.
A lelkészi hivatalba az elmúlt héten a kővet
kező adományok érkeztek: Luther naptárak eladása
atáni 10 százalék 55,000, Hajts Matild teadélután
jának eredménye 100,000, Névtelen adakozó 100.000
Surányi Sándor 50,000, Hedry Bertalanná teadél
utánjának eredménye 60,000, Rakssányi Zoltánná
teadélutánjának eredménye 140,000, Némethi János
ismételt gyűjtéséből 1.175,000, Biczó Dánielné
teadélutánjának eredménye 350.000, várpalotai ev.
egyházközség adománya 102,000 korona.
Evangélikus árva urileány nevelőnőnek
ajánlkozik, esetleg zongora tanítást, vagy üzletben
alkalmazást keres. Vidékre is megy. Pataki Jolán
Budapest, V!., Bajnok ucca 34, I. 11.
Előfizetések és adományok lapunkra:
A Fasori Evang. Szövetség Szilveszter
rel élvének jövedelme 4,047.690 kor. 100,000
koronát adom ányozott dr. Thébusz Béla,
120,000 koronát .Tom csek Emma, 100,600
koronát: Zechmeister Jen öné, leány falvi
Lingel Károly, dr. -Hegedűs István, Vasa
Karola, Pap Jcnőné, N. N., N.;‘N., dr. Agárdy
Jerlöné, özv. Szendy Gyuláné, dr. Ilolitscher
Pál, Benes Miklós, Niki Teréz, 140.000 kor.-át
Kozór Teréz, 70,000 koronát K asper István,
Báez Em ma, 80,000 koronát Petanovits Józsefné, 60,000 koronát Mednyánszky Mária,
Kiss Károlyné, Gombás Gyula, Jagyü^y Pál,
özv. H éra Jánosné, Schm idt Károly, 50,000
koronát dr. C sury Jen öné, Kulin Teréz,
Kuhn Kornél, Kiss Mária, B ányai Béla, Péch
Kálmánné, Engel Arnold, L ehrer József,
Jeizis Sándor, Saurv István, Kappel Ödön,
Kovács Sándorné, dr. Zsigmondy Zoltán,
Puskás Ferenené, Kovács Erzsébet, Glock
Agostné, D ü rr S., Szeder Pálné, K obelrauseh
Táijos, Doleschall Hedvig, Román Gáborné,
Klapseh Hildegard, K upfschm idt Sándor,
Plávetz Gyula, T örök Sándorné, özv. Szalay
Mihályné, Szalay Ferenené, Teschán Ida,
Müller Erzsébet, Kolofon Béla, Mafor Mar
git, N. N., Séf esik György né , özv. Hetlinger
Jánosné, ifj. K rausz káro ly , 40,000 k o r o n á v a l e l ő f i z e t t e k : May János, Eördögh
Dénes, Nagy Istvánné, Mosonyi Mihály, dr.
Pazár Zoltán, H ansláden Mihályné, Réti
Miklósn é, özv. Szabó Sándorné, Hegyi
Gyuláné, Panda Gizella, K herndl Károlyné,
dr. Mening Gábor, Lányi Péter Pál, Tulok
Ferenc, id. Jancsurák Gusztáv, Bierinann
Frigyes, Glatz Oszkár, Simon Róza, Fejér
Gyula, dr. Seholtz Zoltánné, özv. Balogh
Sándorné, özv. Adám Jcnőné, F arkas Gabika,
Péczely Lajosné, Vaskó István, V andrák
László, Rozíozsny András, Ledáes Kiss Ist
ván, dr. M olnár Béla, Kiss Juliska, Bolemaun József, Rudnay Gyula, T upta Géza.
KésséIbauer Olga, R unstedter hirlapiroda,
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dr. Boros Pál, Pásztor Aranka, Ilabensroh
Antalné, Budapesti Esperesség, Saguly Ká
roly, Pohruczky Mária, Bónitz Ferenené,
Koos Miklós, Géduly Gyula, Machalbk Sán
dor, Jász Dezső, Dom bory Béla, dr. H ittrich
Ödön, Gőzön Mihály, Clementis Jenő, özv.
Folkusházy Gusztávné; 30,000 k o r o n á v a l
e l ő f i z e t t e k : özv. Sendler Józsefné, dr.
Erőss Lajos, Beliczay Mária, Gaál János,
Ihász Józsefné, B renner Célra, Szekér Anna,
özv. Szupper Istvánné, Sors Józsefné, Bajö
Pálné, Törzs A rturné, Dévényi Károly, Ga
lamb Józsefné, Pavalacs András, D anhauser
Sándor, R einer Agosta, Rozlozsnyik Pál;
25,000 k o r o n á v a l e l ő f i z e t t e k : T úrán
Vendelné, Palkovils Sámuel, Krayzell K or
nél, N. N., Thom ee Aladár, Fábián Jánosné,
Kosztelni Mária, Simon András, Péter Pálné,
Szabó Im réné; 20,000 k o r o n á v a l e l ő 
f i z e t t e k : B auer R ichárdné, T. T., Novacsek Sándorné, Kosztolányi János, Szárnyas
Józsefné, Gerzsó Róza, Zechm eister Jcnőné,
M uttna M.-né, K ajtár Lajos, Rónai H orváth
Jenő, H offm ann Amália, Dianislka János,
özv. Csorda Józsefné, Lányi Mária, Szeder
Józsefné, M olnár Andrásné, Oláh Miklósné,
Varga József, özv. Petrecz Pálné, Déván Pál,
özv. Kasper Gusztávné, Szarka Sándor,
Roncsó Kató, Szőllősy István, Binder
Auguszta, Reviczky Sándorné, Jáv o r Endréné, H ajós József, dr. Schréter Zoltán, Ben
czúr Béla, dr. Lenkey Zsi gmond, özv. Tolnay
Károlyité, Zsiray Antalné, Kindó Ernő, Kindó
Demeterné, Mihalik Károly, P éter János,
özv. Stum pf Sándorné, Stark OSzkárné, özv.
B randtner Gyuláné, Navratíl Antalné, Bodács István, Halvhen Mátyásné, Szklenka
Emil, Kozó Károlyné, Johnson Gieslené,
Ottó Viktor, H ornyák Jánosné, K erbolt
Alajos, dr. Solymossy Sándorné, Kiliánek
Ferenené, Hoki Istvánné, Rácz Gyuláné,
Schindler Alajosné, Babos Istvánné, L éránt
József, Seöreös Tibor, Van gyei Pálné, dr.
Pózéi István, M acher Ernő, Filó József,
Ozsgyán Zsuzsanna, Franczis2czi Sándor,
Balogh Istvánné, Friedrich Jakab, Bal
zsamka István, Kardos Istvánné, Kovácsik
György, Sztojanovits Lajosné, dr. T erray
Pál, Benes Vincéné, Rakilják Pálné, H im ády
Ferenc, Mogor József, Szuts Lajos, Holderich Adolfné, Sáry Dezső, Varga Lászlóné,
Malik Jánosné, T om pa Adolf, Saja Ahtalné,
Kovács Istvánné, Jedlicska Jánosné, Grega
János, Posch Gyula, Haniffel Sándor, Hegyi
Károlyné, özv. Veszély Gyuláné, Leugváry
Ferenené, dr. H ankiss János, Modrovich
Józsefné, Preisz Lajos, Ferenczy Zsigmondné, Szabó E lefánt Jenő, Skuta Lajos, Bockelberg Ede, Varságh Erzsébet, özv. H ajnal
Istvánné, Sárkány István, L eirer Tivadar,
Schütz Berta, Szabó István, dr. Csengery
Miklós, dr. Simonyi Dezső, Seholtz Győző,
özv. Kovácsy Sándorné, Lingel Irm a, Bel-

1926 februári 7.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

csák Aladár, Hoitsy Frida, Polesehenszky
Gyuláné, Szauer Klára, dr. Szenliványi Kál
mánná, Torday Im réné, Boda János, Pildn er Oltó, nem es Rákóczy Ágnes, Andreits
Károly, Csesznák Margit, Orczán Aurélné,
Csillag Erzsébet, Rein Ernő, Linkesch Ká
roly; 10,000 koronával előfizetett: Rozlozsny
András, özv. Metzl N ándom é, H orváth
Berta. Kelenföldi lelkószi hivatal: 20,000,
Altheeim Margit 40,000, özv. Bielek Miksáné
20.000, Lándori dr. Kéier Zoltán 45,000,
Száraz Jánosné 50,000, özv. H orváth Ferencné, Goltschall János, Sztrehárszky Mihály
és Martinvi Pál 50—50.000 kor.

BUCSKY PÉTER
OPERA-ÉTTERMEI
....— .......

ÉS-

■........ -

=

VEZEKLŐ-PINCE
VI., A N D R Á S S Y - U T 21. SZÁM
(Operával szemben).!

Naponta
a híres B u c s k y - f é le h a l á s z l é .
Szombat és vasárnap disznótoros
vacsora.
Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek
és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

7

JAN1SCH JÁNOS

és

FIA

Telefon: József 124-68. BUDAPEST, VII., Jósika-utca 12. sz.
Légszesz- és vízvezetékek, kflzp. fűtések, szellőztető készülé
kek, szivattyú berendezések. Mindennemű géz-, magán- és nyil
vános fürdők és bidegvlz-gyégylntézetek berendezése. Egészségügyl berendezések. Horganydiszltmények gyára. CMtorná_________ zás! vállalat és épületbádogos műhelye._________

Csern y

G yörgy

ANGOL ÉS FRANCIA
NÖi-DI V ATTERME

Budapest, IV., Apponyi-tér 5.
Állandóan a legújabb Modellapok.

F Á B R Y IMRE
Ajánlja

legjobbi*U R Á S

készitményii inga-,
ebédlő- és ébresztő

BUDAPEST,
IV.,T ürr Ist vón-u.6.

óráit, legjobb svájci
zsebóráit
a legolcsóbbtól
a legdrágábbig.

Javításokat gyorsan
és
jutányosán teljesít
jó tá llá s m ellett.

BELICZAY BÉLA

MÉZESKALÁCSOS és VIASZQYERTYA-ÖNTÖ

BUDAPEST, VII., CSÁNYI-UTCA 3.
ALAPITTATOTT 1833.

TELEFON: J. 105-36.

Raktáramban kapható saját készitményii finom mézes
kalács, fehér és díszített viaszgyertya, m éz: pergetett,
fehér és sárga, valódi fehér és sárga méhviasz, valódi
méhviaszból készült legjobb minőségű viaszmáz, szintúgy
_valódi_méhviaszból készült műlép kicsinybeu és nagyban.
Ne adjuk filléreinket idegeneknek I

Minden evangélikus ember
vásároljon

BINÉT

é s

BARNA

különleges divatkelmék áruháza

Budapest, IV., Deák Ferenc-u. 18.
Az egyházkőzaég tagjai és családtagjainak 5“/o engedmény.

LOKSA IMRE

LUTHER-TÁRSASÁG
könyvkereskedésében
BUDAPEST, SZENTKIRÁLY UCCA 51/A. SZ.
(Oltói é t és Szentkirályi uccu sarokhéz)

Bibliát, énekes, imádságoskönyvet,
tankönyvet, karácsonyi és állalmi
ajándékkönyvet, diszmiivet, írószert,

Bárhol megjelent könyv kapható
vagy m egszerezhető!

MÉSZÁROS

Téli é s n y á ri kirándulóhely !

BÚDAFEST, V., József-tér 5.

PÉTER JÁNOS hittestvérünk

(Wurm ucca sarok.)

TELEFON: 138-58.

szegedi halász vendéglője
BUDAPEST, I., PEHÉRVÁR1-UT 114.
Kitűnő konyha.
__________ Szegedi halászlé.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP
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Dr. PAJOR SZANATÓRIUM
Budapest, VIII., Vas ucca 17.
Bel-, idea-, üdülő- és sebészeti betegek
részére
Külön osztályok: nőgyógyászat, szülészet,
urológia és ortopédia
Nagy vizgyógyintézet
Ortopéd- és Zander-szerü gyógytermek
Diétás konyha bejárók részére is

Magánklinikái osztályon a napi ellátás di]a 140 ezer korona

1926. február 7.

WALSER FERENC
Alapítva 1858- évben.

T ű z o l t á s i szerek és szivattyúk
gyára, h a r a n g - és fémöntode.
Budapest, VI. kér. Lom b-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 : h aran gszerelvén yek et forgatható vas
koronával, szakszerű kivitelben, harangállványo
k at hengerelt vasból, szabadon álló, valamint fekvő
elrendezéssel.
Telefon: Budapest, Lipót 913—46.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgona- és harmóniumgyár r.-t., Pécs.
Budapest, IV., Semmelweis-u. 10.

Hajnal Lajos Gábor

Telefon : 139-34.

5 ? köszénnagykereskedö V 5
T elefo n : L. 9 7 9 -9 1 .
Házhoz szállít nyílt fuvarokban és ólomzárt zsákokban

A h ittestv érek s z i v e s t á m o g a t á s á t k é r i.

T elefon: 139-34.

Készít uj orgonákat, művészi kivitelben, Pneu
matikus és elektromos átépítések. Mindennemű
javítások. Uj homlokzat-sipok. Tisztítás, hango
lás, orgonák karbantartásaHarmóniumok ré s z le tre :
2,800.000 koronától feljebb.

Budapest, IV., Városház-u. 4. félem. 1.

1“ sosnowicei szalonszenet,
kokszot, aprított tűzifát és
kötegelt alágyujtó puhafát.

O

ÍOOO uj orgona.

60 éves múlt.

KOVÁCS ANNA
ANGOL ÉS FRANCIA
NŐIRUHA DIVATTERME

B U D A P E S T , I V ., H A J Ó - U .8 - 1 0 .I I I .3 .

IMPERIAL SZÁLLÓ

K é s z í t : k ö p p e n y e k e t , kosztü m -, e s t é l y i é s u t c a i r u h á k a t le g m o d e r n e b b
k i v i t e l b e n j u t á n y o s árb a n . ::
Urileányokat szabni és varrni tanit.

Tölgyesi János 2 s s 8 r “ *-

BUCSKY ÉTTERMEI
VII., RÁKÓCZI UT 90.

„ÉLELM ISZER-CSARNOK"
üzletére

V. Akadémia-u. 14.
____

T elefonhivó: 26-77’.

Legjobb minőségű áruk. M é r s é k e l t á r a k .
Rendelje meg egész havi szükségletét telefonon.

A rendelést házhoz szállítjuk!

S T E S S E L NÁNDORé s T Á R S A
Naponta a híres B u c s k y - f é l e
halászlé.
Szombat és vasárnap disznótoros
vacsora.
Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek
és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.
Sárkány-nyomda r.-t. VI,., Horn Ede-utca 9.

gyertya, szappan, illatszer, pipere és
vegyészeti cikkek nagybani raktára

BUDAPEST, IV., KAMERMAYER KÁROLY-U, t. faSSfid
T e l e f o n : 79—18.

Szőnyegek

p

d

(Közp. városház.)

függönyök, keretátvetők
és pokrócok

B e la d á s ^ nagyban és kicsinyben

K urucz F. Károly-nál
Budapest, IV., Semmelweis-u. 9. sz.
T elefon: 19—82.
A Tolnai S ző n y eg - és S zövőgyár R. T.
gyári lerakata.
Igazgató: Wagner Richard.

