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Örök Róma?
C s c r n o c l i János biboros-heroegprimás a »Nemzeti Ujság« húsvéti számában
la fenti címen kérdőjel nélkül vezércikket
irt arról, hogy a pápa egyháza, az örök
Hóma milyen hat,aIinasaiiTüf til'öFE 'Ss 11 ni
lyen diadalm as jövő elé halad. A pápa egy
háza szellemi hatalm ának erősödését látja
abban is, hogy legutóbb a hitegység meg
terem tése érdekében a keresztyén egyházak
világraszóló mozgalmat indítottak. Sőt még
a stockholmi konferenciát is a maguk javára
könyvelik el.
Eszembe ju t az a kis gyerek, aki m ikor
a csillagok lágyultak az égen, váltig azt
hitte, hogy neki gyűl lak ki. A pápás egyház
is azt hiszi, hogy m ert eddig különleges el
bánást tanúsítottak vele szemben a népek
iés a népek hatalm asai, még most is m inden
az ő érdekéhen történik.
A hit és a szervezet egységesilésére
törekvő világkonferencia 1920-ban Genfben
tartotta első nagym éretű gyűléseit. Leg
közelebbi ülésre a jövő évre van m ár összehiva. Az örök Rónia az első tanácskozásról
is elm aradt, a m ásodikról is el fog m aradni.
Mert ő eretnekekkel le nem lül a tanácskozás
asztalához, még akkor sem, ha a hit és
szervezet egységesítésének a keresztyénség
szempontjából oly fontos kérdésről van szó.
De m icsoda naivitás kell akkor ahhoz, hogy
valaki elhigyje, hogy az az együttesen ta
nácskozó 280 millió keresztyén em ber, ha
egymás lelkét m ajd egyszer m egtalálja a
hamisítatlan krisztusi evangéliumban, magát
és a Krisztus m inden igazát aranytálcán
kínálja fel annak a pápának, aki még csak
le sem ül vele tanácskozni! Ilyent csak egy

húsvéti lendületes'cikkben lehet megírni, de
elhitetni még igy sem lehet.
A stockholm i konferencia pedig minden
volt, csak nem a pápás egyház érdekeit szol
gáló gyülekezés. Ide is meghívták az »örök
R ó m át , m ert a konferencia arról tárgyalt,
-k egy-an lehetne -gr
^ é tsz /u ta n .és
nemzeti egyhazakra, különböző hitvallású
felekezetekre oszlott keresztyéneket egységes
ak aratra és egységes politikára tömöríteni.
Udvariasságból, de az ügy komoly érdeké
ből ide is meghívták az »örök Rómát«, de
nem m ent el, m ert neki fontosabb a maga
hatalm i hiúsága, m int a K risztusban hivők
együttes működése. Hiszen ha hatalm i ér
dekei úgy kívánják, az »örök Róma tud
szövetkezni a K risztus ellenségeivel is, de
a Krisztus m ásként hivő egyházaival nem
ül le tanácskozni. Pedig micsoda hatalm as
világtörténelmi következményei lehetnének
annak, ha egyszer az összes keresztyének a
K risztus igazságaival a Krisztus különböző
kegyadom ányainak birtokában egységes ke
resztyén kultúrát terem tenének és azonos
keresztyén politikát kényszeri lenének rá a
népekre!
Kizárósággal, lenézéssel, eretnekitéssel
gyűlölködéssel még senki sem alapozott m a
gának jövendőt. A jelen hangulatait javára
hasznosíthatja, de a jövendőt az Isten csak
a megértő és testvérszerető sziveknek adja.
Mi azt hisszük és úgy látjuk, hogy 'az
»öfök Róma- napja hanyatlóban van és
nem sajnáljuk, m ert az elaggott emberek
szokása szerint kicsinyessé, önzővé és gyűlöl
nöd övé lett.
Alföldi .
Szememre vetik, — mondta Luther bizalmán bardiai
körében, hogy néha nagyon is durván és nyersen fejezem
ki az igazságot. Az igazság az, hogy a „fogadj Isten" olyan
mint az „adj isten."
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„Jer, kövess engemet!“
Két jellemző esetet hozunk Inveink
tudom ására. Nagypénteken egy fiatal pár
kereste fel hivatalunkat. Római katholikusok
voltak. A férfi elvált első asszonyától.
A másikkal a legtisztább érzésekkel kötött
törvényeink értelmében házasságot. Házas
ságukat meg akartak áldatni, annak idején,
egyházukkal; De ezt az egyház megtagadta
azon ism ert alapon, hogy elvált em ber tör
vényes házasságot nem köthet. Éltek bol
dogan, békességben nagypéntekig, am ikor a
vallásuk által előirt összes form aságok be
tartása mellett gyónni mentek, hogy áldoz
hassanak is. Egyházuk azonban nem oldozta
fel őket, tehát nem áldoztatta meg őkel,
m ert »törvény leien« állapotban (ágyasházas
ságban), nagy bűnben élnek. Elzavarták a
>'bü-nösöket« a tem plom gyóntatószékétől...
A kivertek egyenesen hozzánk jöttek
azzal, hogy ők nem m aradnak tagjai egy
olyan keresztyén és m agyar egyháznak,
mely M agyarország törvényeit nem veszi
figyelembe és elfelejti Krisztus urunk u tasí
tásait, többek közt azt a biztatását: »aki én
(bennem hisz)#ha m eghal is él «... Mi szere
tettel fogadjuk őket, akik, az áttérés tö r
vényes form áinak betartása után, házas
ságukra annak a K risztusnak áldását kérik,
aki nekünk »m inden m indenekben.«
H usvét vasárnapján egy izgalmaiba belesápadl asszony sietett sekrestyénkbe. Elinondla, hogy ő évek óta él zavartalan bol
dogságban férjével és 3 tagú kis családjával.
F érje és 2 fia evangélikus. Ö és kis leánya
róm . kath. Fiai és férje kedvéért eljárogatott
laz iev. tem plom ba is, m erthogy férje és fiai
is elkísérték őt nem egyszer az ő tem p
lom ába is. H usvétkor elm ent m ár korán
reggel gyónni. A gyónok nagy tömege m iatt
neki (ahhoz a paphoz kellett mennie, aki a
sekrestyében gyóntatott. Itt szó esett családi
állapotáról is. A mikor a pap ezt megismerte,
durva szavakkal tám adta az egyház iránti
hűtlenségét és erősen emlegette e m iatt a
kárhozatot is, melytől megszabadul ha csa
ládjának eretnek tagjait áthozza az egyedül
üdvözítő egyházba. Miután ő kijelentette,
hogy igazságos u rát és engedelmes fiait
keresztyéneknek tartja, m ert ők K risztusi
(úgy szeretik, hogy sok kath. em ber csak
tanulhatna tőlük, a pap olyan bántó mo
d o rban tám adt neki asszonyi becsületének,
bogy ő energikusan kénytelen volt tiltakozni
ezen m indenről, csak éppen krisztusi lélek
ről tanúságot nem tevő m erénylet ellen.
Almikor pedig a pap m agatartása hangosabb
lett, m int a hogy azt a gyónás megengedi,
de m ert kénytelen volt szó nélkül elviselni
azt a kijelentést, hogy őt még az érsek sem
oldhatja fel, azzal jött el, hogy soha főbbé
nem lépi át annak a kath. egyháznak kü
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szöbét, mely lelkivilágát a gyűlölettel feldúlta
Tőlünk azt kérdezte: h a tényleg bűnt köve
tett el, hova menjen, hogy bocsánatot nyer
jen (és m egnyugodjék? Mi az Ap. Csel.
10. részéből a 43. verset ajánlottuk neki és
azt, hogy a néhány perc múlva kezdődő
kom m uniót nézze végig. Végig nézte és be
jelentette, hogy elmegy a kath. egyházhoz,
de m ár csak 2-szer, két tanú jelenlétébeh:
k ilé p n i... Aztán közénk jön. Mi befogadjuk.
K öszöntjük Jézus szavával: »Leányom, a te
hited ta rt meg téged.«
(Közli a Deák-téri lelkészi hivatal.

A múlt év munkája.
(Az évi jelentés harmadik része.)

Örömmel jelentjük a közgyűlésnek azt
is, hogy az Országos Földbirtokrendező
Bíróság K ápolnásnyék község határában
25 katasztrális hold nagyságú földterületet
Ítélt meg javadal mi földképen az egyházközségnek. Mivel igényjogosult súgunk ezzel
nincs kim erítve s még van bennt elinté
zetlen kérvényünk, ezek felhasználására
nézve javaslatunkat későbbi időben fogjuk
megtenni, — ezt a földterületet egyelőre
haszonbérletbe adtuk ki.
Itt kell megem lítenünk azt, hogy a béké
ben tekintélyesnek nevezhető, pl.: 10,000
vagy 100,000 koronás alapítványok teljesen
elértéktelenedtek. Ezeket m ost összevonva
kezeljük, de kulturális és egyházi céljaik ér
dekében kötelezettnek érezzük egyházköz
ségünkéi arra, hogy ezek értékének vissza
állítását feladatai közé sorolja. Ezért szaná
lási alap címen költségvetésünkbe e rre a
célra 10,000.000 koronát vettünk fel.
R ám utatunk még arra, hogy egyházköz
ségünk levéltárának helyreállítását legköze
lebbi teendőink közé sorolLuk.
Áttérve az egyházközség belső életének
ism ertetésére, öröm m el kell megállapítani
azt, hogy a tem plom látogatók, az Urvacsorázók, a konfirm andusok szánta és az
adom ányok végösszege egyaránt örvendetes
emelkedést m utat. A lelkészkörök jelentései
ennek okát keresve, nem csak a lelkes m unka
gyümölcseit is látják, hanem m áris rá m u 
tatnak a még fél év óta sem élő Evangélikus
Családi Lap hatására, mely egyszerre meg
terem tette a minden heti kapcsolatot a
templom és a hívek között. Elismeréssel
jelentjük a közgyűlésnek ebben az évben is,
hogy lelkészeink, s. lelkészeink, vallástan árain k s m inden egyházi tisztviselőnk
egyformán tudatában vannak annak, hogy
a lelkeket újból megbátoritó és nemesitő
m unkának jelentősége nemzeti és egyházi
szem pontból egyaránt erőfeszítést igényel s
ők e szem pontból minden elism erésre m él
tóan teljesítik kötelességeikéi.
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A lelkészí Szolgálatnak nehézségeit itt
nem sorolhatjuk fel, de rám utathatunk arra,
hogy lelkészeink a fővárosi élet bonyolult
sága és Sokszor oktalanságai révén túl van
nak terhelve müilkával. Sajnos, ezen egye
lőre nem segíthetünk.
Rendkívül bonyolult az a m unka is,
m elyet vallástanáraink a vallástanílás nagyc
fontosságú terén végeznek. 2 állam i közép
iskola, JÍŐ ft középiskola 7 íőv. polg. iskolai
beosztású lelkész t'dri vallástanárul alkal
mazva. 3 elem i iskolai híítíktatónő, 2 óra
díjas, összesen 17 tanerő, kik (59 elérni, 13
nőig., 30 közép és képző és 32 iparosiskdláh.'tii; Összesen ÍSO iskolában heti 350 órában
tanítanak 3573 növendéket d a n d y László
hitolható igazgató vezetésé alatt. Az óraszám
3lLeI, a növendékszám 573-a 1. emelkedett.
A VHilástanitás keretén belül, de mégis ezenfélül vasárnapi iskolákat tartunk feíhl, me
lyek szám át e‘Z- évben tovább növeltük, 13ról 17-re. Vasárnapi iskolát a hitoktatónők,
fi., leányegylet s a Fébe díakonissák végzik
főkepén a külterületeken, ahol ífj. isteulisztelelrc néni léhet összegyűjteni a gyer
mekeket, nevezetesen íi következő helyeken:
Deák-téren kettőt, ÜUői-ut 24, Simor-u., Kém
utca, Csbbpnc-u., Mester-u., Angol-tí.-, Szá=
zados-ut, Szélit László-ut, Talai-ut, Gömb*
utca, Ar'éna-t(t, Paiifiőnia-iit, Váci-ul 59 és
89. Tom orí-ut.
.fez évben a reform , napján hénnesak a
iszokásos' ífj. isiéit tiszteleteket tartottuk meg,
hanem a fövi iskolákban is m egünnepeltük
október 31-dikét a böjt 1 vasárnapját a
gályarabok emlékének áldoztuk. K arácsony
fa ünnepélyeket tartottunk a Deák-téren 2,
Angol, Százados, Kén, Csobánc, Gömb, Tö
m öri, Aréna és Váci-ut 89. sz. iskolában.
Múlt év márc. 27-én és 28-án a középiskolás
fiútanulók szám ára, ápr. 17-én a leányok
szám ára kél csendesnapot tartottunk, hitcrősitő előadásokkal, melyek Úrvacsorával
végződtek. Ez évben vallástanáraink ezt
megismétlik, márc. 19—20-án a fiuk, 21-én
a leánytanulókkal. Deák-téri nagy tem p
lomot teljesen m egtöltötte az ifjúság, örö
münk volt együtt látni őket, c m unkáért
külön elism erés illeti a vallástanári testil
letet. V allástanári testületünk egyébként
állandóan és rendszeresen foglalkozik a
vallástunitás elméletének kérdéseivel, gya
korlati tanításokat tart, foglalkozik inasiskolai olvasókönyv megírásával, a növen
dékek és szülők otthoni látogatásával s a
kórházi lelki gondozással. Annak a sok
oldalú m unkának, melyet vallástanáraink ki
r r
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fejtenek, egyik erőforrása kétségtelenül az
a szives és b aráti testületi szellem, melyet
maguk között m egterem tettek. A vaüástauitást m ost m ár az összes székesfőv. iiv.isiskolákra is kiterjesztettük, — bevezettük a
Markó-u. »átm eneti fiu-otthon« nevű javító
intézetben s rem ény van, hogy az ipar
művészeti főiskolán is megkezdhetjük.
(Folytatjuk.)

HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1926. ápr. 18-án:
Ó ra
d. e.
d. u.

Hely
Deák-tér (német)
(magyar
n

V2 1 0
11
6

n

Fasor (ifjúsági)

10
11
4

H
11

Kőbánya
Simor-u. 51.
Gyiijtőfogház.
Rákóczy-út 57.
Gyarmat-u. 14.
Üllői-út 24.
Váczi-út 61.
Bécsi kapu-tér
»
n
Zichy-utca
Horthy Miklós-út 27.

9

11
2
10
V2 1 1
10
10
10
11
10
11

Le lké sz neve
Broschkó G. A.
Ruttkay Miklián Gyula
Kimer Gusztáv
Rapos Viktor
Kemény Lajos
Késmárszky Lajos
Majba Vilmos
Dendely Károly
Majba Vilmos
Morhács Márton
dr. Szucnovszky Lajos
Martony Elek
Rimár Jenő
dr. Kiss L.
dr. Varsányi Mátyás
Mohr Henrik
Sziits Gábor

Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.

Az uj istentiszteleti rend bemuta
tása a fasori templomban ápr. 18-án,
a 11 órai istentisztelet keretében lesz.
Finn-észt estély lesz ápr. 21-én d. u. 6 óraíor a Deák-téri diszteremben, melyet ifjúsági
egyesületeink rendeznek az itt élő finn-észt egyetemi
fiusággal együtt. A megnyitó beszédet dr Raffay
Sándor püspök módja.
A fasori ev. szövetség szerda estéjén
21-én d. u. 7 órakor dr Kubacska András tart
előadást „Képek az állatvilágból címmel.

Weber Rudolf fasori főgimnáziumunk egy
kori tanárának és a Szepesség költőjének sírem
lékét f. hó 18-án, vasárnap délelőtt V2 II órakor
fogják felavatni a kerepesi temetőben egykori tanít—
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cu k oráru gyár

BUDAPEST, VIII., SZENTKIRÁLYI-UTCA 8
— Bonbonjai, csokoládéi, cukorkái, dessert készítményei a legkiválóbbak. —
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ványai és barátai. E népszerű érdemes tanár élet
rajzát Dr Loisch János főgimnáziumi tanár irta
meg s a Szepesi Egyesület adta ki a munkát,
melynek eladásából befolyt összegen sikerült az
egyletnek méltó síremléket állítani. Weber szüle
tett Poprádon 1843-ban, meghalt 1915-ben. 40-évig
volt főgimnáziumunk tanára. Közölte Buchholtz
Györgynek a Magas Tátra első ismertetőjének
emlékiratait a Luther-Társaság kiadásában s a
kiadás jövedelméből annak idején hat emléktáblát
emeltetett a Tátra aljának különböző helyein, igy
örökítvén meg Buchholtz emlékét, aki nemcsak a
turisztika atyja, hanem egyúttal mint protestáns
hitéért bujdosó száműzött a hithüségnek is kiváló
megszemélyesítője volt. Webernek e kegyeletes
cselekedete hasonlóra buzdította tisztelőit, akik az
eddigi egyszerű fakereszt helyett gránit obeliszkkel jelölik meg azt a helyet, ahol az a s z í v
pihen, mely annyira dobogott a szép Szepességért. A kitűzött időben a kerepesi temető első fő
kapujában szolgálatot teljesítő cserkészek fógják
az érdeklődőket a síremlékhez kalauzolni.

Akar elegánsan és olcsőn öltözködni?
Forduljon ALTHEIM GYULA
úri szabóhoz
BUDAPEST, VI., IZABELLA-UTCA 65.

Angyalföldön az elmúlt vasárnap szeretetvendégség volt, melynek gazdag műsorából ki
emelkedett Turóczy Zoltán ózdi lelkész igehirde
tése.
Az Angyalföldi Luther Szövetség vasárnap,
április 18-án, d. u. 4 órakor az Ü teg-utcai polg.
iskolában vallásos estélyt tart. R a p o s Viktor
íztanár Gerhardt Pál c. előadásán kivül lesz
nek szavalatok, ének és zeneszámok. Az estély
jövedelme az angyalföldi templomalap javára
fordittatik.

S

A júniusi ügyvédi-, jogiállam szám viteli vizsgák ra
Jegyzeteinket már most kiadjuk. Az előkészítést csekély havi díjfizetés
ellenében eszközöljük. Kettőskönyvviteli tanfolyamok. Vidéki megbí
zások elintézése.
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A Deák-téri Konfirmáltak Egyesülete f.
hó 11-én összejövetelt tartott, mely alkalommal
Tersánszky Karola és Jagyugy Pál szavalata után
Pipig Gusztáv hegedűn játszott. Petzold Vilmos
és Kurz Rezső pedig egy-egy zongoraszámmal
szerepeltek.

Vajda M. Pál
Telefon

műterme
VII., Damjanich-u. 52.
Telefon

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

A Deák-téri Luther Márton Ifjúsági Kör
f, hó 10-én tartott összejövetelén közének után
Rutkay M. Gyula lelkész imádkozott ^ bibliama
gyarázatot tartott, Hudák Malvinka és Windt Sán
dor szavaltak. Az összejövetel Lorsch Lajos ifjúsági
elnök előadása után imával és közénekkel ért
véget.
Ifjúsági regény Lorántffy Zsuzsanna leány
korából. Megjelent „A patakivár gyöngye" címen
Viktor Gabriella dr ifjúsági regénye, mely Lorántffy
Zsuzsanna gyermek és leánykorát és a korabeli
egyháztörténeti eseményeket mutatja be. A csinos
kiállítású könyvnek, melyet címlapján a sárospataki
vár művészi rajza diszit ára 65,000 korona, kap
ható a Luther Társaság könyvkereskedésében,
Budapesten VIII. kér, Szentkirályi-utca 51. sz.
Egy kitűnő hangverseny cimbalom eladó.
Megtekinthető IV. Deák-tér 4. I. 16.
Betöltendő állás. Gyermektelen házaspár por
tási alkalmazást nyerhet bútorozott lakással. Cím
és felvilágosítás a nyilvántartó hivatalban, Deák-tér
4. I. em. a hivatalos órák alatt.

OLÁH

ISTVÁN

ÚRI SZABÓ
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 4. szám
Készít: diszmagyar-, vadász- és sportőltözeteket
Hazai-, angol- és francia szövetek raktára.

SZONTAGH-SZEMINARIUM, Budapest, IV., Váci-u. 51.
A Deák-téri templom családi hírei. K e 
resztelések: Mészáros Rozália, Kovács Jolán, Né
meth Ilona, Baranyai László János, Tiroly Károly
József, Antal Gyöngyike. E skü vők: Reszegi Mihály
— Kochmann Csizsmarik Zsuzsanna, Kisfaludy
Péter Elemér — Jókai Jolán. T em etések: Szalay
István 42 éves, Mészáros József 58 éves. A dom á
n yo k : Lenárt János egyháznak 200.000, özv. Sedelmayer Jánosné szabad rendelkezésre 100.000,
Horváth Berta belmissióra 50.000, szegényeknek
50.000, templomépitési alapra 100.000, harang
alapra 50.000, szeretetházra 50.000, Cseri Jánosné
szeretetházra 1,000.000, N. N. szegényeknek
100.000, Eifrid Nándorné urvacsorai borra 50 000,
Beliczay Mariska Diákmenzára 4C0.000, szegé
nyeknek 400,000, Családi Lapra 200.000 korona.

MEISTER TESTVÉREK
faárugyár, fornir és gözfűrésztelepe

Budapest, VII, Dongó ucca 3.

Telefon: Jízsef 9 3 -4 7 .

GYÁRTMÁNYAI: Görlécek, parketták, méhkaptárak, óraszekrények, bel- és külföldi késvágásu
és fűrészelt fornirok, lemezek, tömörfák, kép
faragó és esztergált áruk, valamint mindennemű
asztalos munkák.

KILTZ JAKAB és TÁRSA
ÜVEGCSISZOLÓ- TÜKÖRGYÁR

BUDAPEST, VIII., PRÁTER-UTCA 84. sz.
TELEFON: JÓZSEF 54-76.
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séges, szép és tiszta. Legalább őket kellene gyermeklétekhez idomult. Nem kíván lehe
megmentenünk egy jobb, nemesebb kor tetlent tőlük, nem vár komoly lelki elm élyü
számára.
lést, hanem derült gyermekséget. Nem m a
gyaráz
hosszan, unalm asan a kicsinyeknek,
Sőt, ha igazi m egújhodást akarunk,
akkor nem is lehet m ásutt kezdenünk a hanem m unkára serkenti őket. Megtanítja az
munkát, m int az ifjúságnál. Ezt sürgette ifjút önállóságra, önzetlenségre, kis társa
nagy reform átorunk is. Az iskola a templom dalm at alakit, ahol az ifjú kézzelfoghatóan
előcsarnoka, a jó gyermeknevelés, az alapja lá tja hogy az egyenes ut vezet a legmeszaz egészséges és boldog társadalm i életnek. szebbre, hogy a dologkerülés súlyos b a jt hoz
(egész közösségre. Ott a gyakorlatban ta
S h a ez igy van, akkor nem szabad nazítja
meg, hogy az egymás terhének viselése
közönyösen elm ennünk a cserkészet mellett, gyönyörűség,
a segítés nem áldozat, hanem
amely korunknak kétségen kivül legnagyobb a legtermészetesebb
kötelesség. Egy kedves
és egyben legszerencsésebb pedagógiai moz családba töm öríti a különböző
korú ifjakat,
galma.
ahol a 13 éves gyermek kedves öccse a 18
Én hallom az ellenvetést: »Nem kell évesnek, az idősebb vezető édes bátyja az
cserkészet. Az egyház tartson fenn vasár .ifjabbnak. A gyakori együttlét, a tábori élet
napi iskolákat, konfirm andus egyesületeket;, összekovácsolja a csapatokat, kifejlődik a
legény- és leányegyesületeket. Ott folyjon b ajtársi együttérzés s ott, ahol mindenki
evangéliumi m unka s ez többet ér minden egyforma, ham ar rájönnek a gyermekek,
divatos kom édiánál.« Éppen azért, m ert hogy csak az igazi belső lelki kincseknek
hangos, s okszor kím életlen az ellenvetés, van valóban értékük.
sőt az ellenszenv a cserkészettel szemben,
Az együttes imádkozás, a bibliakörök és
hadd vonjak rövid párhuzam ot az említett valláserkölcsi olvasm ányok, melyeknek ott
ifjúsági egyesületek és a'cserkészet közt.
kell lenniök a cserkészetben, megértetik a
Távol áll tőlem, hogy kicsinyeljem a gyermekkel, hogy |a, vallásosság; nem erény,
vallásos ifjúsági mozgalmak m unkáját. Jól hanem lelkünk legtermészetesebb szükség
tudom, hogy jó vezető kezében ezek igen lete, amely nélkül nem tudnánk igazán bol
értékes m unkát végeznek, de mégis vannak dogok, igazán -vidámak, igazi cserkészek
e téren olyan nehézségek, am elyeket igen lenni.
nehéz kiküszöbölni. A legfőbb baj, hogy
A cserkészet nem akarja elhom ályosítani
nagyon kevés virágzó ifjúsági közösségünk a gyerm ekben a gyermeket, sőt ügyel arra,
van. Ennek egyik oka az, hogy csak kivé hogy 'az ifjú korának megfelelő életet éljen,
teles képességű vezetők tudják az evan de ez az élet legyen tiszta, derült, m unkás
géliumi m unkában az ifjúságot huzam osabb s 'adjon annak tartalm at a szépnek, jónak,
ideig összetartani. Legtöbbször nagy lelke igaznak megismerése és öntudatos, boldog
sedés után csakham ar megszűnik a munka. követelése.
A -fiatalok m egunják az oda való járást.
Ezt akarja a cserkészet. Nem term é
Igen, m ert sokkal kevesebb összejövetelt szetes-e tehát, hogy az evangélikus egyház
tartanak, m int am ennyi kellene ahhoz, hogy inak is — am ely olyan értékes; pedagógiai
a tagok összomelegedjenek. És ezek íaz össze •tényezője 400 esztendeje a m agyar nemzet
jövetelek túlságosan egyoldalúak. Mindig nek! — akarnia kell a cserkészetet?
Az evangélikus egyháznak mindig voll
csak egy tém áról, a vallásról van szói 'és
sajátos;
teendője a nevelésügy terén, a maga
erről többet beszélnek s a tagoktól többet
követelnek, m int am ennyit egy gyermekiélek nagyszerű szellemével m indenkor olyan lég
örömmel és könnyen felvesz. A sok kom oly k ö rt tudott terem teni, am elyh#i talpig.em 
ságot m egunják a gyermekek. Vagy elm a ber, az egész nemzet szám ára nagy értéket
radoznak, vagy — ami vallási lés erkölcsi jelentő egyéniségek nevelődtek. Bizonyára
szem pontból m ajdnem olyan rossz: peniten- van sajátos teendője a cserkészet terén is.
ciális jócselekedetnek gondolják a vallásos Bizonyosan fog tudni adni valami olyan
összejöveteleken való részvételt s mig egy értéket ennek a mozgalomnak, amely annak
részt csak bizonyos szelíd kényszer hatása csak hasznára, fejlődésére lesz. Ezért nem
alatt m ennek el oda, m ásrészt kialakul ben elég a cserkészetet csak elism ernünk; p á rt
nük !az az evangéliumtól teljesen távolálló fogolnunk kell, hogy m egterem tsük a mi
gondolkodás, hogy ők m ost olyan jó t tettek, cserkészetünket az egész m agyar nevelésügy
am elyért jutalom já r még az! Ú ristentől is. érdekében.
Vidovszky Kálmán.
De ‘n em kis hibájuk ez egyesületeknek az
sem, hogy nem tudják testvéri közösségbe
töm öríteni a különböző korú ifjúságot; úgy,
hogy csak ott érzik m agukat jól a gyerme
Egy angol azután érdeklődött Luthernél, hogy mit ke
kek, ahol külön lehetnek a 10—12, 13—15, resett a bibbliaforditáson. „Azt, — felelte a reformátor, —
aminél többet nem is vártam. Megkaptam érte népem
16—18 évesek.
szivét és benne az értem meghalt és feltámadott Krisztust!
Ezzel szemben a cserkészet teljesen a Ennél többet ez a szegény világ nem is adhat."
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IFJÚSÁG.
Életirányitás.
(Folytatás.)

De mit is jelent voltaképpen az u. n.:
életirányitás? Nem jelent m ást m int azt,
hogy mi irányítsuk az életet, ne pedig az
bennünket!
Sok em ber hijjával van a szilárd pont
nak, melyhez életét hozzáigazíthatná, s
mellyel külső és belső hatásokkal szemben
támaszkodhatnék.
Ezek az em berek aztán m indenkori kör
nyezetük, változó ism erőseik és saját sze
szélyeik zsákmányai, s egész életükön ke
resztül m inden képzelhető esemény és be
folyás ide-oda lökdösi őket.
Mi vezessük iaz életeit, s ne az bennünket.
Mit jelent ez? Azt, hogy ragadjuk meg erős
kézzel azt a gyeplőt, s aztán előre! Kemény
ak arattal és kitartással előre a cél felé ve
zető utón.
H atározzuk el m agunkban, hogy a jel
lem |ós a lelkiism eret útját fogjuk já rn i és
ha ez az elhatározás diadalm askodott m in
den más érzésünk felett, altkor nem vagyunk
többé játékszerei iaz életnek, hanem ön
tudatos, nyílt látású, jellem es és lelkiis
meretes vezetői!
S ennél az elhatározásnál dől el tulaj
donképpen a kocka. Itt fordul meg életünk
tengelye, s ettől az elhatározástól függ vég
eredm ényben további sorsunk, az, hogy fel
emelt fővel küzdjük végig életpályánkat,
vagy pedig csúfosan bukunk bele az élet
posványába, az erkölcstelenség titkos sza
kadékéba.
H erkules a váló utón, úgy hangzik egy
régi mondás, s valóban ennek a m ondásnak
mély értelm e van. Mert a valóban erős em
b er további életét csakis úgy lesz képes
helyesen irányítani, ha m in d járt pályája
kezdetén, tehát még ifjú korában egy íöltétlen vagy-vagy elé állítja mjagát, s egyszersm indenkorra választ a jó és rossz között.
Ez az alapvető aktus m inden más
választásnál fontosabb, m ert ettől függ m in
den más további állásfoglalásunk h atáro
zottsága és ereje.
De ilyen nagyszabású életelhatározás
m intha ma m ár divatját m últa volna.
Pedig higyjétek el kedves testvéreim, ha
nem tanuljuk meg ifjúkorunkban a jó és
a rossz közölt választani és m inden erőnk
kel a jó utón haladni, jellemes em berekké
soha nem leszünk ebben az életben. Mert
la választás a jellem nek egyik próbatétele
az első, ennélfogva a legfontosabb p ró b a
tétel. Az első vágás, melyet jellem ünk hatal
mas nyers m árvány lapján vésőnkkel el
végeztünk.

Ettől a perctől kezdve fontolóra kell
venni és tervszerűen kell előkészíteni m in
déi' lépést!
De az élet nem csiak em e nagy elhatáro
zás elé, hanem szám talan, egész sereg tit
kos vizsga jelé állít bennünket. Ezen vizs
gák sokszor egész fejlődésünkre sokkal na
gyobi) jelentőséggel bírnak, m int összes
nyilvános iskolai és egyéb vizsgáink.
Ezeket a vizsgákat ugylálszik maga a
Gondviselés rendezi a mi szám unkra, hogy
jellem ünket, akaratunkat megerősítse, s
egyéniségünknek helyes irányban való ki
fejlődését elősegítse.
H a az iskolában nem tudunk, beszekundázunk. Az életben ez m ásként van. Az
élet nagy iskolájában a kötelesség m ulasz
tásáért nem szekunda jár. Ott a m ulasztást
és nem tudást sokkal, de sokkal súlyosabban
büntetik.
Az iskolában a szekundát legközelebbi
órán kijavítjuk, az életben a hibákat nem
lehel csak úgy tan ár ur kérem javítani sze
retnék! — elintézni!
Az életben egy rossz felelet, egy leckenemi udás sokszor súlyos, nagyon súlyos
bukással jár. S itt nem lehet ám pótvizsgázni!
Az életben nincsenek pótvizsgák. Ott
csak tudni, vagy nem tudni lehet! Aki tud,
az halad előre, aki nem tud, az 'elbukik,
vagy hátram arad.
Aki tud, az érvényesül, aki pedig nem
tan u lta meg a leckéjét, az bizonytalan
lépésekkel bukdácsolja végig ezt az életet,
mig valahol el nem bukik az élet sötét éj
szakájában.
A vizsgákra az életben még nagyobb
szükség van, m int az iskolában. De ezek a
vizsgák titkosak. Sokszor észre sem veszzük,
s előttük állnak, s felelnünk kell. Es ezek a
feleletek a jellem es em ber életében m inden
kor csak jeles feleletek lehetnek.
S ezek a jeles feleletek életünk meg
annyi jeles tettei, m ely jeles tettek és nemes
cselekedetek életünk későbbi alakulására és
jellem ünk fejlődésére óriási hatással van
nak, m ert megerősítenek bennünket az élet
m egpróbáltatásaival szemben folytatott küz
delmeinkben!
Lsch.
Miért kell evangélikus cserkészet?
(Folytatás.)

Komolyabb, becsületesebb, alapvetőbb
m unkára volna szükség m indenütt, de külö
nösen a gyermeknevelés terén. Mert lehet
séges, hogy a felnőttek körében éppen a
gyökeres megromlás m iatt m ár alig lehet
eredm ényt elérni, de ifjúságunk még egész-
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KAMERKA JÁNOS

MOLYKÁR

LAKÁSTISZT1TÁSI ÉS FÉREGIRTÓ
VÁLLALAT

elleni szőnyeg, szőrme, ruhanemű stb. megóvás
és porolás; féregirtási, lakástakaritási és butorberaktározási vállalat

BUDAPEST, IV., SZERVITA-TÉR 4. SZÁM.

G ÉC S JÁ N O S

KÉRBÉft HENRIK
BUDAPEST, VIII., NAP-UTCA 29. SZÁM.
Telefon: József 3-86.
Alapittatott 1890.

A N G O L Ú RI SZA B Ó

B U D A P E S T , V.. S A S - U T C A 6., 1. E|M.
K észít a le g ú ja b b d iv a t s z e r i n t, e l s ő r a n g ú k iv ite lb e n , b á rm e ly
k é n y e s íz lé s n e k m e g fe le lő u rl ö ltö n y ö k e t é s p a le tto k a t.

HOEPFNER csipkés boltja
M. kir. udvari szállító

BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG-U. 20.
Korona-utcai oldal.
CSIPKÉK,

FÁTYOLOK.

FÜGGÖNYÖK,

DIVAT KÜLÖNLEGESSÉGEK.

VASS JÁNOS
ÚRI- É S N Ö I-C IPÉSZ

Összerakható könyvszekrények
Rekes zenként
minden irányban
nagyobbithatók

Pr a kt i kus , o l c s ó és jó.

Kapható:

UNGEL KÁROLY ES FIAI
EL S Ő M A G Y A R F A Á R U - E S B Ú TO R G Y Á R

BUDAPEST,
VII., Rózsa-utca 4—6.

BUDAPEST, IV., IRÁNYI-UTCA 4.
Alapittatott:

1893,

(M olnár-utca sarok.)

Részit: elsőrangú kivitelben úri és női cipőket
jutányos feltételek mellett,

NITSCH MIHÁLY
ANGOL ÚRI SZABÓ

BUDAPEST, V., SAS-U. 3., III. 15.

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

Készít hittestvéreinknek elsőrangú kivitelben a leg
újabb divat szerint, bárminemű e szakmába vágó
munkát. — Egyháztagoknak 10°/o engedményt nyújtok.

BUDAPEST, IX., TÜZOL'I Ó-U. 3.
TELEFON: JÓZSEF 8-24.

ANGSTER JÓZSEF és FIA

BALDAUF MÁTYÁS

„M ÁTYÁS P IN C É JE "
BUDAPEST,
IV., E S K Ü -T É R 6. SZ.
T E L E F O N : J Ó Z S E F Í50—53. S Z Á M .

SCHULLER MIHÁLY e,ek* & nlkai
VI., D essew ffy-utca 45.

Telefon: 25-39

VÁLLAL: villanyvilágitási-, erőátviteli- és teljes üzemberendezést,
csengő-, biztonsági-, tűzjelző-, távirdai-, villámhárító-, automatikus
telefon kapcsolók, telefon- és RÁDIÓ BERENDEZÉSEKET, jótállás
mellett. — A hittestvérek szives támogatását kéri.

orgona- és harmóniumgyár r.-t., Pécs.
Budapest, IV., Semmelweis-u. 10.
Telefon : 139-34.

O

Telefon: 139 - 34.

Koszit uj orgonákat, művészi kivitelben, Pneu
m atikus és elektromos átépítések. Mindennemű
javítások. Uj homlokzat-sipok. Tisztítás, hango
lás, orgonák karbantartása-

Harmónlumok részletre:
2,800.000 koronától feljebb.

ÍOOO ui orgona.

60 éves múlt.

RUSZNÁK JÁNOS cipészmester
BUDAPEST, VAS-UTCA 3.
Úri-, női-, gyermek- és ortopád cipészmester.
Készít mindennemű javításokat és bármilyen e
szakbavágó munkát.
Hittestvéreink szives támogatást kéri.
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ÖRMÉNY-MAGYAR KERESKEDELMI R.-T.

W I GAND

MIHÁLY

IJR I S Z A B Ó

Budapest, lV.,Kecskeflnéti-u.5* V*bír,

(Királyi Pál-u. 6 .)

Teleién: József 104—3$.

Úri ruhák, magyar disz és mindenféle sport-

Sifonok, leit- és pam utvásznak, asztaln emüek, paplan, m atrac és fjanelitakarék
raktára és eladása nagyban és kicsinyben.
K özintézetek, szanatórium ok, szállodák
felszerelése. Női és férfi k ész k elen gyék .

PESTI JÁNOS Kalapos m.

Fehérnem iigyár Jászberény.

BUDAPEST, IX., ÜLLÖI-UT 31.
(KINIZSI-UTCA SAROK.)

Ffclei: BUDAPEST, V„ BÉCSI-UTCA 8, Telefon.

LOPOS GYULA

Szőnyegek

iskolapadok, atlétikai sportcikkek,
iskolai bútorok, tornaszerek gyára.

BUDAPEST, III., BÉCSI-UT 85,

Gőz- és villanyerűre berendezett női és férfi kalapüzem nagyban és kíc’siriybéftí Festést és álakitást
úgy helyi mint vidéki megrendelésre p’onidsafi
eszközöl.
&agy választék mödell kalapokban és kellékekben.

h h h h

^ h^

függ8nyök’ keretátvetők
és p

hb

eladása nagyban es kicsinyben

Kurucz F. Károly-nál

Árjegyzéket
és költségvetést fel
szólításra
küldök,

Budapest^ IV., Semmelweís-u. 9. sz.

(Telefon: 113-44)

PMA,CSERÉPFEDÉSIis TETŐJÖKARBMHÍRTÉSIVÁLLALAT

Telefon: 1 9 -8 2 .
.
.
A Tolnai S zőn yeg- és Szövőgyár R. T.
gyári Ierakata.

KIRSGHENBAUM GUSZTÁV FIA
BUDAPEST, Vili., BEZERÉDY'UTGA 10,

T nlofnn t A ftin e f 21 -3 3 .

A l a p í t v a : 1879.

W E H R M A N N F. F I AI
ÚRI SZABÓK
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 4., 1. em.
ALAPITTATOTT 1856. TELEFON: J. 104-44
Készítünk magyar díszruhákat, angol úri- és
mindennemű sportöltözeteket.

GÁRTNER ÁGOSTON Vl VÁLLALATA0 * ]
BUDAPEST, V„ W URM -UTCA 3. -

Telefon 95-33.

Mindennemű fémszálas izzólámpák. Az összes
villamos szerelési czjkkek, villamos főző- és fű
tőkészülékek, villamos zseblámpák, szerelések
és Javitások.

B A R T O SS TESTVÉREK
BUDAPEST, VII., DOB-UTCA 50.

Telefon: József 50-63.

Vállalunk mindenféle vasszerkezetek, viztartányok, vas
rácsok, ablakok, szellőzők készítését, valamint ezek ala
kítását és Javítását, úgyszintén gyenge és erősáramú vil
lamosberendezések szerelését és javítását, elektromos
telepek és erőátvitelek tervezését és berendezését. Dynamúk, motorok tekercselése és Javítása. Költségvetéssel
készséggel szolgálunk.

BUGSKY PETER
OPERA-ÉTTERMEI és VEZEKIO-PINCE
VI., A N D R Á S S Y - U T 21. SZÁM
(Operával izemben).!

F Á B R Y IM R E
A j á n l j a , legjobb

ÓRÁS BUDAPEST,

S l S r S
óráit, legjobb svájci
zsebóráit a legolcsóbbtól »
a legdrágábbig. s

Javításokat gyorsan
03

jutányosán teljesít
j ó t á l l á s mellett.

Naponta a híres Bucsky-féle halászlé.
Szombat és vasárnap disznótoros
vacsora.
Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek
és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

1926. április 18.

9

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
BREUER JÁNOS. URI IkESTER1^ 2

GRAF EDE MIHÁLY

BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-UTCA 22.

Készít mindennemű URI*, N Q I- és G Y E R M E K -C IP Ő K E T

czip ész-m ester

mérsékelt árak mellett.

Budapest, IV, Vámhóz-körut 8, II. em. 12.

Mértékszerinti rendelések, valamint javítások olcsón és
pontosan eszközöltetnek.

K észít m egrendelés szerint h ittestv érein k 
nek elsőrangú kivitelben f é r f i é s n ő i
czipöket.

LOKSA IMRE

WALSER FERENC

MÉSZÁROS

Alapítva 1858. évben.

BUDAPEST, V., József-tér 5.
A

(Wurm ucca sarok.)

T ű z o l t á s i szerek és szivattyúk
gyára, h a r a n g - és fémöntode.

TELEFON: 138-58.

B udapest, VI. kér. L om b-utca 34-36. szám
Villamosmegálló: Váci-ut, Láng-gépgyár.
G y á r t : T em plom harangokat, 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, Lípót 913—46.

T ÖRÖK BÉLA
épület- és mülakatos

BUDAPEST, Vili., ÜLLÖI-ÚT 24. (Szentkirályi-utca sarok.)
Takaréktüzhelyek állandóan raktáron.
Minden e szakmába vágó javításokat vállal.
L-

GESZTI GYÖRGY
OLAJ- és MŰSZAKI KERESKEDELMI R. T.
BUDAPEST, V, MARKÓ-UTCA 3.

KOVÁCS ANN A

Alapítási év 1899.

A NG OL ÉS FR A N CI A
NÖIRUHA DTVATTERME

Telefon: 5-88, 148-06.

Valódi amerikai és galíciai henger- és gépolaiok,
transformátor, dynamo- és turbinaolajok, gépzslr és kenőcsök, valamint mindennemű üzem
szükségleti cikkek állandóan minden mennyi
ségben raktáron. Export. Import.

BUDAPEST,IV.,HAJÓ-U.8-10.III.3.
Készít: k ö p p e n y e k e t , k o sz tü m -, e s t é l y i és utcai r u h á k a t le g m o d ern eb b
kivitelben ju tányos árban.
U r l l e i n y o k a t szabni és v a r r n i t a n i t .

C

s e r n y

G

y ö r g y

ANGOL ÉS FRANCIA
NŐI-DIVATTERME

ANDRE I CS J Ó Z S E F
vendéglője

Budapest, VH„ Rottenbiller-u. 1.

Budapest IV., Apponyi-tér 5.

Kitűnő k onyh ai

Állandóan a legújabb Modell apók.

Faj b o r o k 1

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM
Budapest, VIII., Vas ucca 17.

Bel-, ideg-, üdülő- és sebészeti betegek
részére
Külön osztályok: nőgyógyászat, szülészet,
urológia és ortopédia
Nagy vizgyógyintézet
Ortopéd- és Zander-szerü gyógytermek
Diétás konyha bejárók részére is

Magánklinikát osztályon a napi ellátás dija 140 ezer korona

J A N I S C H J Á N O S é s FIA
Telefon: Jfeeef124- 68. BUDAPEST, m, Jóelta-otee 12. sí.
L égszesz- és vízvezeték ek , közp. fűtések , szellőztető készülé
kek, szivattyú beren d ezések . Mindennemű gőz-, m agán- és n yil
vános fürdők és hid egviz-gyógyln tézetek beren d ezése. E gész
ségügyi b eren d ezések . H organydlszitm ények gyára. Csatorná
zá si vállalat é s ép ü letbád ogos m űhelye.

Szántógép- és autúmotorhengereket
speciális csiszológépen leggyorsabban, legpontosabban és leg
olcsóbban C 8 Í S Z O lv dugattyúkat és minden a szakmába vágó
alkatrészeket legjutányosabbap készít
•**>

DEDICS TESTVÉREK
L

Budapest, VIII., óriás-utca 15. Telefoni J. 3—48.
Alapittatottl903.
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e v a n g é l ik u s

Cs a l á d i

1926. április 18.

lap

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

Özv. S ch ü tz K árolyné
csem ege-, con zerv-, bor-, sör-, cognac-,
tea-, rum- és c s o k o l á d é á r u ü z l e t e

PO L E N C Z KÁ ROLY
épület-, mü- és géplakatos
BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ UCCA 38.
T elefonhivó: József 102—15.
KÉSZÍT: Fa- és acél-redőnyö
ket, napellenzőt, kutakat, takaréktüzhelyeket, rácsokat bár
m ely sülben, valamint gázberendezést, vízvezetéket, gőzvezetéket,
úgyszintén villamos világítást, erő
átvitelt, házisürgönyt, telefont, vil
lámhárítókat, valamint minden e
szakmába vágó javításokat olcsón
készít. Redőnyjavitésok bármely
időben eszközöltetnek. — Elvállal
házak évi jókarban tartását olcsó
árban.

Budapest, IV., Régi posta-utca 10.

Evangélikus hittestvéreink figyelmét felhívjuk

Autogén-hegesztés és
vágás Is elfogadtatna

Paolik János konfirmációs emlékkönyvére
amely az evangélikus serdülő ifjak és hajadonok
számára a legjobb és legmaradandóbb konfirmációs
ajándék.
A könyv szerzőjét az a főelv vezérelte, hogy
olyan könyvet adjon a konfirmált ifjúság kezébe,
amelyben többször felcsengjen a konfirmációi ünnepies hangja, megerősítést nyerjen általa szivében az
evangélikus öntudat, s azonkívül az ifjú sz ív vallás
erkölcsi tekintetben többfelöl épitőleg érintessék,
hogy igy az emlékkönyv későbbi éveiben is hasznos
útmutatója, tanácsadója lehessen.
A rendkívül gazdag tartalommal biró könyv 316
oldalra terjed és békebeli papíron ízléses félvászon
kötésben 84.000, egészvászon kötésben 100.000 koro
náért kapható. Postaköltség 4.000 korona. Megren
delhető a Luther Társaság könyvkereskedésében
Budapesten, Vili., Szentkirályi-utca 51. r.z,

T rizn yai, Szabó, Török
vászon , fehérnem ű és k elen gye raktára

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

O

Telefon: 9 8 -3 6 ..

K o n c z o s P á l uri szahó
Budapest, IV., Párisi-utca 1.
Készít hittestvéreinknek elsőrangú kivitelben jutányos
::
arban minden e szakmábavágó munkát.
::

Ugyanott minden evangélikus ima e j énekes' könyv, falimondások és konfirmációs emléklapok
nagy választékban kaphatók.

Kérjen bibliákról árjegyzéket!

IMPERIAL SZÁLLÓ
BUCSKY ÉTTERMEI
VII., RÁKÓCZI ÜT 90.
Naponta a híres B u csky-féle halászlé
Szombat és vasárnap disznótoros
vacsora.
Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek
és bálok részére.

Meinl-kávé
5, 10, 13 é s 2 0 k if-o a
fs a s ia c s o m a g o k a t

A7 pv h iH p s f v p r p k t a l f l l k n z ó íi p l v p .

r iz s

é s c u k o r k iv é t e lé v e l

b é r m e n tv e k ü ld ü n k v id é k r e

NAGY KÁROLY FRIGYES
orvosi műszerész
laboratóriumi eszközök, betegápolási cikkek,
sérvkötök, haskötök gummiharlsnyák stb.
szállítója

BUDAPEST, IV., APPO N YI-TÉR 1.

Telefon J. 149-73.

Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9.

'ZAUNBAUER FERENCZ utóda

Í

PAUDLER JÁNOS
Távírda*, telephon- és villémhéritó építő intézet.
Hatóságilag engedélyezett villamos világítás és erőátvitel.

Budapest, V., Gróf Tisza István-u. 10. (volt Jézsef-tér 13.)
A I.A PITTA TO TT 1S79

TF.I.F.FONS7.ÁM 31—10.

Igazgató: Wagner Richard,

