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A két parancsolat.
, Máté ev. 22. 35-40 .

Bizonyár; ;iz volna a világon a leg- 
szomorul o könyv, amelyikben valaki össze
írná mindazokat az erényeket, amelyeket

mindazokat a vétke
zésekéi, melyeket ezek helyett az emberek 
elkövetnek. Kétségbeejtő olvasmány volna 
ez, elkeserítené az olvasót, megrendítené 
hitét. És mégis ennek a könyvnek ellenáll- 
liatatlanul azt a hatást kellene kiváltania 
minden olvasóban, hogy ne csak a mások 
hibáin botránkozzék vagy szomorkodjék, ha
nem saját magába is nézzen s önmagával is 
számot vessen; mennyiben vagyok ebben 
részes saját magam is?

Éppen ezért ne csak embertársaink kö
zött nézzünk szét, hanem magunkat is kér
dezzük meg mindig olyankor, mikor bírál
juk a mai világ erkölcseit. Ne elégedjünk 
meg azzal a feltétellel, hogy gyarlók az 
emberek s az vagyok magam is, hanem kér
dezzünk tovább: miért nem tudunk jobbak 
lenni? Csak egy hibával kevesebb, csak egy 
porszemmel többet érő? És a körülöttünk 
lévő életben miért bántják, keserítik és 
zsarolják egymást az emberek? Miért nem 
javil rajtuk tizenkilencszer elmúlt száz. 
esztendő minden nagy keresztyén ünnepe, 
folytonos igehirdetése, Isten örök szereidé
nek és a megváltás evangéliumának prédi- 
kálása? Óh, bizony nem az evangéliumban 
van a hiba; a nap nem tehet arról, hogy n 
földi élei törvényei közé tartozik az 
árnyék ...

Akár másokat hallunk vitatkozni, akár 
magunk töprengünk e kérdésen, olyanok 
vagyunk, mint Máté evangéliuma 22. feje

zetének törvénytudója, aki megkérdezte az 
Üdvözítőt: melyik a nagy parancsolat? Meg
szégyenítőn hangzik a felelet az Üdvözítő 
ajkáról: Szeressed a te Uradat, Istenedet, 
ez az első és nagy parancsolat, — ennek 
teljesítésével kezdődik az ember, a jobbiüni 
akaró ember; a második pedig hasonlatos 
ehez: szeressed felebarátodat, mint magadat, 

ennek teljesítésével jobbul meg az ember. 
Ez a kettő elválaszthatatlanul összetartozik, 
teljesítése is elválaszthatatlanul tartozik 
össze.

Gondolkozz ezen, testvérem.

A lutheri egyház tanrendszere.
Irta: D. Dr. Werner Elért, az erlangeni theologla tanára.

E l s ő  r é s z .
Istennel való harc. (Dogmatika I.)

Folytatás.
9. §. Isten ellenségeskedése.
Magától értedődő, hogy Isten fenségével 

való összeütközésünk pillanatában sokan azt 
gondolhatnák, hogy az nemi egyéb, mint a 
mi szabadakaratunk összeütközése valamely 
vakon működő természeti törvénnyel, de 
valójában nem egyéb, mint az akarat szabad
sága és a megkötöttség közötti harc. Hogy 
nekünk egy szabadon tevékenykedő ellen
séggel van dolgunk, azt bizonyítja személyes 
életünknek összehasonlítása más emberek 
hasonló tapasztalatával. A világtörténés 
szabályszerűen és változatlanul egyformán 
működő egyes törvényeinek mindezeknél 
állandóan ugyanazokat a hatásokat kellene 
mutatniok. Mivel azonban egyesek élete ezzel 
szemben teljesen különbözően folyik le, nem 
tudunk megszabadulni attól a gondolattól, 
hogy életünk is máskép folyhatott volna le
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és felébred szükségszerűséggel bennünk a 
kérdés: miért így és nem másként?

A minket körülvevő és hatalmában 
tartó akaratról meggyőződve keressük annak 
motívumait is. S mivel ezeket a tapasztalato
kat legközvetlenebbül szabadságunk aka
dályozásában látjuk, bennünk valami ellen
séges érzés ébred fel. így alakul át azután 
sorsunk miértjének kérdése úgy, hogy mi 
Isten ellenségeskedésének velünk szemben 
való oka? Jób 7. 20.: «Mért nem bocsátód 
meg vétkemet és nem törlőd el az én 
bűnömet?®

10. §. Az összeütközés tárgyilagos volta.
Hogy Isten szuverén hatalmával való 

összeütközésünkben nemcsak az ő ellenséges
kedésének megérzéséről, annak észrevevésé- 
ről van szó, hanem valóságos konfliktusról, 
amely a sors transsubjektivitásából s más em
berek sorsának összehasonlitásából áll elő, 
önként értetődő. Az egyéni sorsok különböző
sége, amely egyénileg sokszor úgy tűnik fel, 
mint valami túl tragikus dolog s ezért lát
szik annyira elviselhetetlennek, nem a mi 
képzelődésünk szüleménye, hanem a leg
elemibb tapasztalatok egyike, amelyeket mi 
egyáltalán a valóságról tehetünk. Ha mi az 
ellenünk törő egyéni sorsunkat állítjuk ma
gunkkal szembe, akkor is Isten szuverén 
hatalmával állítottuk magunkat szembe ob
jektív ellentétként. Istennel való eme küz
désnek az értelme az, hogy a mi életünket 
Istennel szemben érvényesíteni próbáljuk 
vagy veje szemben jogosultságát igazolva 
lássuk.

(A sors ellen való küzdelem két izgalmas 
jelenetét örökíti meg a biblia: Jákob haza
térése előtti éjszakája (I. Mózes 32. 24.) és 
Jézus halála előtti éjszakája (Márk) 14. 32.) 
Hogy Jézus harcának különössége mi volt, 
hogy ő volt az egyetlen ember, aki a meg
kísérlés próbáiban az Isten ellen való fel
lázadást legyőzte, azt a későbbiekben fejt
jük ki.

Ellenséges feszültség van Isten és azon 
asszony között, aki gyermektelensége miatt 
panaszkodik (I. Mózes 30. 1) Isten és az 
életunt próféta között (1 Kir. 19. 4), az alkotó 
és a teremtmény között, aki a létét kívánja 
(Jób 3. 11.)

Klasszikus példái a nyílt lázadásnak 
Nietsche blasphémiái; Belzazár király szavai 
Heine fogalmazásában (Jehova legyen részed 
az örök megvetés — én Babilon királya va
gyok) vagy az Utálatos Sörén Rierkegaards 
atya életében, aki a jutlandi félszigeten mint 
magányos pásztor Istent megátkozta.)

(Folytatjuk.)

A magyar evangélikusok nem protestánsok?
A napokban hagyta el a sajtót Szabó Dezső: A magyar 

protestantizmus problémái cimtl röpirata. Bevezetésében 
neki megy a germán r. katholicizmusnak, első részében

a mohácsi vész után a protestantizmus elterjedésének igaz 
okait Írja meg igazáu szépen, majd a hazai protestántiz- 
musnak ad tanácsokat, amelyek szorosan véve a rendszeres 
és gyakorlati theologia körébe tartoznak. Hogy ilyen kíván
ságai nem helyesek és hogy nacionálista elgondolásai nem 
helyezhetők bele a protestántizmusba, az kétségtelen. 
Mindezeknél azonban érthetetlenebb, hogy nála protes- 
tántizmus kálvinizmus azonos fogalmak. Iratában egy szó 
sincs a lutheri irányzat ugyanolyan erényeiről, amelyet a 
kálvinizmusról megállapít. A protestantizmus magyarországi 
minden kulturmunkáját akár a múltban, akár a jelenben 
a kálvinizmusra aplicálja. Úgy látszik azonban ez a felfogás 
nemcsak jelzett Írónál olvasható, hiszen Ravasz dr. ref. püs
pök genfi nyilatkozata: jövőre Bpesten lesz a református 
világkonferencia, hogy megláthassák, hogy milyen jóban 
vagyunk a lutheránosokkal, valami a köztudatban benne élő 
kérdésre akar felelet lenni, hogy vájjon csak kálvinizmus 
van-e már csak Magyarországon, a magyar protestantiz
mus történeti, dicsőségének teljességével, vagy van mellette 
lutheri irányzat is. Úgy látszik a mai kor azt tanítja, hogy 
nem jó mindig szerény benső valásos életet élő lutheránus
nak lenni, mert ha ilyenek maradunk, a végén a hozzánk 
legközelebb állók is elfelejtkeznek rólunk. G. L.

A mexikói kultúrharc.
Néhány hónapja dúl a forradalmak hazájában a róm. 

katholicizmus elleni harc a szocialista Calles államfő veze
tésével. A teljesen r. k-nak hirdetett Mexikóról olyan op
timista jelentéseket lehetett hallani, hogy rövidesen teljes 
győzelmet aratnak az egyház emberei. A vallási sztrájk 
látszólag jól is indult, de valahol azután nagy hiba történt 
s'az egész közvélemény elhallgatott a néma újságokkal együtt. 
A kifejezetten r. k pártlapok is lecsendesültek. Pedig a 
hallgatás ideje alatt rengeteg esemény történt. A mexikói 
püspökök Callesnél állandó audiencián voltak s meg is 
egyeztek volna abban, hogy a r. katholicizmus belső 
dolgaiba nem szól bele az állam, de viszont az állami élet 
külsőségein ne legyen észrevehető a vallásos élet. Azonban 
amikor már mindenben meg egyezett volna a két fél, megje
lent a szentszék üzenete amely úgy szólt, hogy minden tár
gyalást meg kell szüntetni s tárgyalási alap csak szociális- 
fák teljes visszavonulása s rendeleteik viszavonása után lehet. 
Tehát a béke meghiúsult, hogy a pápai tekintélyen csorba 
ne essék s most sok millió mexikói hivő további bizony
talanságban élhet.

Mi nem igen avatkozhatunk bele sok oka miatt ebbe a 
kérdésbe, de azt a véleményünket bizonyára fenntarthatjuk, 
hogy a világ legnagyobb centrális szervezete fontos alkal
makkor, decentrálizálhatja magát — különösen, ha népek 
millióiról van szó. G. L.

HÍREK.
A bányakerület október hó 7-én tartja 

közgyűlését, a deáktéri iskolák dísztermében. Ezt 
megelőző napokon 4 —6-ig lesznek a különböző 
bizottsági ülések. 6-án, szerdán délután a kerületi 
Lutherszövetség tartja a templomban nagyszabású 
vallásos estélyét. (6 órai kezdettel) Ezen Kovács 
Andor esperes és dr. Mikler K. ny. jogakadémiai 
dékán tart előadást. Szerepelnek még Zalánfy 
Aladár, zeneműv., akad. tanár, orgonaművész; 
G. Récsey Erzsébet dalénekesnő, Nádosy István 
dalénekes és a „Lutheránia" egyházi énekkar. 
7-én, a közgyűlés napján, reggel félkilenckor lesz 
a kerületi gyámlntézet liturgikus istentisztelete, 
melyen Bakay Péter alesperes, apostagi lelkész 
prédikál, az oltári szolgálatot Sárkány Béla, v. fő
esperes kecskeméti lelkész, a liturgikus éneket a 
„Lutheránia" látja el. Híveinknek a vallásos esté
lyen és a gyámintézeti istentisztelen való részvé
telét kérjük.
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Istentiszteletek sorrendje 1926. okt. 3-án:

H e l y
Óra 
d. e. 
d.u.

L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) Ví IO Broschkó G. A.
,  (magyar 11 Ruttkay Miklián Gyula

6 Kimer Gusztáv
Fasor (ifjúsági) 10 Bereczky Sándor

» 11 Kemény Lajos
n 4 Késmárszky Lajos
„ német 5 báró Podmaniczky Pál

Kőbánya 9 Hudák János
Simor-u. 51. 11 Majba Vilmos
Gyüjtőfogház. 2 Majba Vilmos
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. 11 Lamnek Vilmos
Üllői-út 24. 10 Martony Elek
Váczi-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-űt 27. 11 Szüts Gábor

is kiemelkedett az a meglepő tény, hogy a 
norvégek mennyit áldoznak az evangéliumot 
terjesztő misszióra. Halászok egy-egy háló
fogást, pásztorok egy-egy juhot, kis föld
művesek földjük egy-egy kijelölt darabjának 
termését ajánlják meg s a múlt évi ado
mányok összege 30 milliárd magyar korona 
volt. Érdemes megjegyezni és a mi híveink 
áldozaikószségének figyelembe ajánlani. Úgy 
ezt, mint Drummond előadását dr. R a f f a y  
Sándor püspök köszönte meg a hallgatóság 
és egyházunk nevében.

Ügyvédjelöltek 1 Jogászok! 
Közgazdászok! Államszámvltelesek!

SZONTAGH-SZEMINARIUM, Budapest, IV., Václ-tt. 51.
felvételi, beiretásl ügyekben tanácsod ad, jegyletbérlet, elóké- 
készltés az összes vizsgákra, szigorlatokra, kollokviumokra, 

ügyvédire.

Az eperjesi kollégium volt diákjainak
országos szövetsége szept. 25-én és 26-án meg
alakult. Úgy az első napi összejövetel, mint a 
második napi közgyűlés impozáns és meleg han
gulatú volt s az ősi kollégium állandó vezér
igazságai: az Isten és hazaszeretet uralkodott 
felette. A szövetség elnökévé dr. Papp Józsefet, 
az Ügyvédi Kamara elnökét választották meg, 
kinek ünnepi beszéde mély tartalmával s Szigethy 
Lajos eperjesi emlékezései hangulatos szépségeivel 
felejthetetlenek maradnak.

A deáktéri Luther-Márton ifjúsági egye
sület szombaton, f. hó 25-én, este 7 órakor tar
totta a nyári pihenés utáni első összejövetelét. 
Az egyesület uj munkaesztendőjének programját 
hosszasabban fejtegette és indokolta az egyesület 
lelkész-elnöke: Kirchknopf Gusztáv dr. Ezt köve- 
tőleg: Lorsch Lajos, az egyesület agilis ifjúsági 
elnöke, más irányú ifjúsági elfoglaltságára hivat
kozva, tisztéről lemondott. Az egyesület a lemon
dást tudomásul vette és az elnöki tiszt betöltését 
az október 2-án, szombaton este 7 órakor tartandó 
összejövetel tárgysorozatába vette fel. Az egye
sület ez utón is kéri a szombat esti összejövetelre 
a tagok megjelenését és uj tagok toborzását, 
ajánlását.

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége szövő- és varrótanfolyam műhelyét 
eddigi (I., Alkotás-u. 39 sz.) helyiségéből VIII., 
József-u. 48 sz. alá helyezte át, hol tömegvarrást 
kiad, a szövetség tagjainak, vagy lelkészi hivatalok 
ajánlatával jelentkezők számára. Az uj műhely 
helyiségben a szövő- és varrótanfolyamon kivül, 
külön kihirdetendő időközökben más női kézi
munka- és iparművészeti tanfolyamokat is rendez 
a szövetség. Hunnia-csipkeverő, müvirágkészitő,

Budafokon Petrovics Pál és Nagytétényben Sztits Gábor 
prédikál. — Október 3-án a Deák-téri templomban Dr. 
Raffay Sándor, a fasoriban Gaudy László, a kőbányaiban 

Majba Vilmos prédikál.

Dr W H, Drummond, az Unit. Világ
szövetség tolilkára, a nemzeti 'kisebbségek 
ügyeinek jóakarata és .-iizgó pártfogója, Er
délyig. való visszautazása közben minket is 
megtisztelt azzal, hogy Deák-téri iskolánk 
dísztermében hétfőn este előadást tartott. 
■Vagy közönség hallgatta figyelmesen és há
lásan angol nyelvit előadását, melynek külö
nösen az erdélyi protestánsok helyzetére 
vonatkozó megállapításait taps és helyeslés 
sokszor szakitotta meg. Amint ö elismerés
sel nyilatkozott tíz erdélyi prot. kultúra két
ségtelen és megőrzendő értékeiről, éppen 
úgy mi hálával és köszönettel hajiunk meg 
az ő önzetlen és elfogulatlan meggyőződése 
előtt, melynek ellenséges körökben eddig is 
nagyon sokat köszönhetünk.

Beronka János norvég ev. lelkész, aki
irántunk való rokonszenvből odahaza ma
gyarul megtanult s most szabadságidejét 
Budapesten töltötte, f. hó 24-én magyar 
nyelvű előadást tartott meghívott közönség 
előtt a Deák-téri dísztermében. A norvég 
egyházi életről szóló érdekes adatai közül

STÜHMER kakaó, cso k o lá d é  é s  cukorárugyár
BUDAPEST, VIII., SZENTKIRÁLYI-UTCA 8.

— Bonbonjai, csokoládéi, cukorkái, dessert készítményei a legkiválóbbak. —
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kalapvarró, szőnyegszövő, fehérnemű- és felsőruha
varró tanfolyamok szerveztelek, kiváló művésznők 
és munkaerők vezetése mellett. A varrótanfolyam, 
melyre már most lehet jelentkezni, még szeptember 
hóban kezdődik. A Protestáns Nőszövetség f. évi 
október elején ismét megtartja szokott országos 
női-munka kiállítását. A kiállításra elfogadnak 
minden tehetséges női-munkát, képzőművészeti 
műtárgyakat, irodalmi műveket, iparművészeti-, 
háziipari-, háztartási termékeket. Jelentkezni szep
tember hónapban lehet, a Vili., József-u. 48. sz. 
a tanfolyam-műhelyben kedden d. e. és szombaton 
d. u., vagy a Nőszövetség irodájában Vili., Üllői-ut 
24 sz. alatt szerdán d. e. A szövőmühely áru
raktárát megtekintésre és bevásárlásait eszközlésére 
ajánljuk a vásárló közönségnek. Megrendeléseket 
is vállal a szövetség szakosztály vezetősége.

Vallástanári pályázat. A budai ev. egyház 
egy polgári iskolai vallástanári állásra ezennel 
pályázatot hirdet. A megválasztandó vallástanár 
kötelességei lesznek: a székesfőváros polgári isko
láiban meghatározott heti óraszám mellett a hittant 
tanítani és az egyházépitő munkában segédkezni. 
Javadalma: a székesfőváros pénztára által folyó
sítandó polgári iskolai rendes tanári fizetés. Az 
egyház fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
meghívandó vallástanárt csak egy sikeres próbaév 
után véglegesíti. Kellőképen felszerelt pályázati 
kérvények okt. 10-ig nyújtandók be a budai egyház 
Ielkészi hivatalánál 0., Verbőczy-u. 28.).

A Deák-téri templom családi hírei. Ke
r e s z t e l é s e k :  Weber György, Faltay Ilona, 
Falíay János, Faltay Dénes, Faltay Ottó, Endler 
Zoltán, Borbély Endre, Zsiga Magdolna, Horváth 
Elemér, Krausz Katalin, Hrotkó Emma, Tóth Mag
dolna, Drechsler Kornélia, Jánossy Ferenc, Pauliny 
György Gyula József, Teuchtler Irén, Csankóvszky 
Oyula Lajos, Medriczky Zsuzsanna Franciska 
Gizella, Cziráky Győző, Lakó Erzsébet. E s k e 

s s e k :  Fekete László-Zsömlics Katalin, Kőszegi . 
Sándor-Pataki Margit, Gonda József-Szabó Erzsébet. 
T em etések: Csengey Sándor 60 éves, Procopius 
Karolin 56 éves, Kordoss Dániel 73 éves, Szikora 
József 11 hónapos, Kristóf Pál 18 éves. A d o - í  
m á n y o k : N. N. Theológus Otthonnak 500.000 K, í 1 
Ev. Sajtóalapra 500.000 K, őzv. Nagy Istvánná 
szab. rend. 10Q.000 K, Magyar Mezőgazdák?*. 
Szővetlíezete 500.000 K, N. N. vezérkari ezredes | l  
szegény iskolásgyermekek könyveire 500.000 K-t * 
adományozott. S

Tanulmányút Olaszországba. A „Bethlen ] 
Gábor Szövetség" folyó évi október hó 23-iki § 
ind ulással kéthetes tanulmányi kirándulást % 
rendez Olaszországba. A kirándulás részt 
vevői megtekintik Velence, Róma, Nápoly*; 
városokat. Capri szigetét a következő tervi 
szerint: Velence egy nap, Firenze kettő,I, j 
Róma öt. Nápoly három nap. A résztvevők^' 
vezetés mellett meglátogatják a városok ; 
múzeumait, templomait, látnivalóit, Capri ,. 
szigetén a kék barlangot, Fissolet, Pompejit ** 
a hivatalos programra szerint. - Részvételi \jP 
dijak: III. osztályon 3,500.000 K, II. osztályon*

5,000.000 K. Ebben az összegben a vonaton 
való uLazás, az ellátás, lakás, múzeumi 
dijak foglaltatnak. Jelentkezni lehet a 
„Bethlen Gábor Szövetséginél (VII.. Ker
tész-utca 18., III. 22. legkésőbb október hó 
15-ig. A részvétel idij egy harmada a jelent
kezés alkalmával, a többi részletben is fizet
hető október hó 20-ig.

Vajda M. Pál műterme
Telefon VH.,* Damjanich-U. 52. Telefon

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

Ötéves kis fiút, jómagaviseletü gyermeket 
havi 4—500 ezer korona fizetés mellett megbízható 
ev. családhoz kihelyezünk. Címet és felvilágosítást 
ad a Ielkészi hivatal, VI., Felsőerdősor-u. 5.

önállóan főzni tudó, a lakást rendben tartó nőt 
keresek azonnali belépésre. Volt tanítványom előnyben 
részesül. Bpest, VIII., Kisfaludy-u. 19, I. 5. Algöver Andor.

Úri asszony vállal német és francia órákat 
jntányos áron. Megbeszélés 2 és 5 óra között. 
V. Sas-ucca 23, III. 22.

Lakást és ellátást hajlandó nyújtani mérsé
kelt árért urinő. Értekezhetni özv. Brózer Mórnénál 
Wesselényi-ucca.

UJ varró iskola. Martin Amália nöidivattermében 
Budapest, Üllői-ut 11, II. 23. Mindenki saját maga készít
heti ruháit a legújabb modell szerint. Szabni és varrni a 
legújabb módszerrel, jutányosán és rövid idő alatt teljes 
sikerrel tanít a délelőtti-, délutáni vagy esti órákban.

Kis háztartás vezetésére kerestetik 33—50 év közötti, 
egyedül álló evang. nő. Főzni tudó előnyben. Farkas, VII. 
Baross-tér 12.

Gyermekovónő, háztartásban segédkezni tudó, októ
ber 15-re kerestetik. Cím a nyilvántartó irodában, (Deák
tér 4.)

Intelligens, megbízható nő, a ki segítség mellett 
háztartást vezetni képes, főzni tud, alkalmazást kaphat, 
gyermektelen családnál. X. Héderváry ucca 5 sz.

Pártoljuk egym ást keresztyén  szeretette l

MIKLÓS SÁNDOR úri szabó
Sziv-utca 26, (Andrássy-ut sarok)

J A N I S C H  J Á N O S  és F IA  
Telelőn: J ta í l  124-6#. BUDAPEST, VII, J ü i M c a  12. sz.
Légszesz- és vízvezetékek, közp. fűtések, szellőztető készülé
kek, szivattyú berendezések. Mindennemű gőz-, magén- és nyil
vános fürdők és hldegvlz-gyógylntézetek berendezése. Egész
ségügyi berendezések. Horganydiszltmények gyára.

zásl vállalat és épületbádogos műhelye.
Csatorná-

S O M O G Y I L A J O S
SZŰCS MESTER 

VIII., Rákóczi-út 23., I. em.
(Uránia mellett.)

Szőrme kabátok, — átalakítások legújabb divat 
szerint. Szőrme áruk nagy választékban. Női és 

férfi szficsmunkák.
Alapítva: 1890.

4
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ANDREICS JÓZSEF
vendéglője

Budapest, VII,, Rottenbiller-u. 1.
Kitűnő k on yh a! F a j  b o r o k )

NAGY KÁROLY FRIGYES
orvosi műszerész

laboratóriumi eszközök, betegápolás! cikkek, 
sérvkötök, haskötök gummlharisnyák stb. 

szállítója
BUDAPEST, IV., APPONYI-TÉR1. Telefon J. 149-73.

W E H R M A N N  F, FI AI
ÚRI SZABÓK

BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 4., 1. em. 
ALAPITTATOTT 1856. TELEFON: J. 104-44  

Készítőnk magyar díszruhákat, angol úri- és 
mindennemű sportöltözeteket.

 „ L U T H E R -T Á R S A S Á G"
könyvkereskedése

az iskolai év elején a legelőnyösebben 
szolgáltatja ki<az elem i-, p o lg á r i- , 
g im n á z iu m -  és r e á l i s k o lá k 

b a n  használatos tankönyveket.
Írószerek gazdag választékban.

A Luther-Társaság könyvkereskedésé
nek jövedelme az evang. egyház 
erőforrásait gyarapítja, nem idegen 

magán érdeket szolgál.
Mindenkit azonnal kiszolgálunk, a 
k ö n y v e k e t  b e k ö t t e t j ü k .

Aki egyházát szereti, a Luther-Társaság 
könyvkereskedésében vásárol.

VIII., Szentkirályi-u- 51/a. sz.

B U R G ER  H ERM INA  le á n y ^ jls ^ f iu r i^
Budapest, IV., Kammermayer Károly-u. 10.

Fennáll: 1862. óta.
E lapra hivatkozók 5°/o engedményben részesülnek.

LOPOS GYULA
iskolapadok, atlétikai sportcikkek, 
iskolai bútorok, tornaszerek gyára.

Árjegyzéket 
és költség
vetést fel
szólításra 

küldök.

B U D A P E S T , I I I ., B É C S I -U T  8 5 . (Telefon: 1 1 3 - 4 4 )

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgona- és harmóniumgyár r.-t., Pécs.

Budapest, IV., Semmelweis-u. 10. 
Telefon : 139-34. O Telefon: 139-34.

Készit uj orgonákat, művészi kivitelben, Pneu
matikus és elektromos átépítések. Mindennemű 
javítások. Uj homlokzat-sipok. Tisztítás, hango

lás, orgonák karbantartása
Harmónlumok részletre:
2,800.000 koronától feljebb.

ÍOOO uj orgona. 60 éves múlt.

S o m o g y i D ániel
lakástisztitásl vállalata

Budapest, VII., Klauzál-u. 19.1. em.
Telefonhlvó: József 135-17.

Elvállal teljes lakástisztitásokat, u. m .: irtást, festést,
takarítást 29 évi gyakorlattal a legmesszebbmenő garantiával.

I
RT CIÁNGÁZZAL
VEGYÉSZMÉRNÖK VEZETÉSÉVEL, 

JÓTÁLLÁSSAL, VIDÉKEN IS

■= FEST. TAKARÍT =====
KÓNYA Telefon • József 76-00 >X. Mihálkovics-u. 21.
Protestáns cég.

E lapra hivatkozva 10% engedmény.

HASKÖ é s  SZEQO
DIVAtÁRUHÁZA

Budapest, IV., Deák Ferenc-tér 4. szám.
(az evang. templom épületében)

DÚS RAKTÁR: selyem, szövet, vászon, kanavász, kötött szövött- 
áru, kész női és férfi fehérnemüek, kész és mérték szerinti női 

és férfiruhák és kabátok, paplan és szőnyegekben. ::

GÁRTNER ÁGOSTON VÍ1vAllalataGI
BUDAPEST, V., WURM-UTCA 3. —  Telefon 95-33.

Mindennemű fémszálas izzólámpák. Az összes 
villamos szerelési czikkek, villamos főző- és fO- 
tőkészUlékek, villamos zseblámpák, szerelések 

és Javítások.
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Összerakható könyvszekrények
R e k e s z e n k é n t  
minden irányban 
nagyobbithatók

P raktikus, o lc só  és jó.
Kapható:

LIHGEL KÁROLY ÉS FIAI
ELSŐ MAGYAR FAÁRU- ÉS BÚTORGYÁR

BUDAPEST,
VII., Rózsa-utca 4—6.

M E i n l - k á v é
6, 10, 15 és 20  ktj-os

postacsom agokat
r l z a  é a  c u k o r  h í v é  t ű i é v e l  
b ó r m e n l v a k ü l d ü n k  v i d é k r e

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

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

TELEFON: JÓZSEF 8-24.

RU SZN Á K  JÁNOS cipésfcmester
BUDAPEST, VAS-UTCA 3.

Url-, női-, gyermek- ős ortopBd cipészmester. 
Készít mindennemű Javításokat és bármilyen e 

szakbavágó munkát. 
Hittestvéreink szives támogatást kéri-

KILTZ JAKAB és TÁRSA
ÜVEGCSISZOLÓ- TÜKÖRGYÁR 

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

ZAU NBAU ER FERENCZ utóda
PAUDLER JÁNOS

Tévirda-. telephon- és villámhárító építő intézet. 
Hatóságilag engedélyezett villamos világítás és erőátvitel.

Budapest, V., Gróf Tisza István-u. 10. (volt József-tér 13.)
ALAP1TTATOTT 1872. TELEFONSZÁM 31-10.

S Z A N D T N E R  K A R O L Y  ES FIA I
tésztagyár és sómalom

Budapest, IX., Szvetenay-utca 35.
T e l e f o n :  J ó z s e f  8—26.

BUCSKY PÉTER
OPERA-ÉTTERMEI és VEZEKLŐ-PINCE 

VI„ ANDRÁSSY-UT 21. (Operával szemben). 
Naponta a híres B u c s k y-féle halászlé-

Szombat és vasárnap disznótoros vacsora. 
Polgári árak. Külön termek esküvők, bankettek 

és bálok részére-
Az ev. hittestvérek találkozó helye.

B U R G E R  J Ó Z S E F  kályhás m ester
BUDAPEST, IX., MESTER-UTCA 3.

Salát készltményű cserépkályhák állandóan rak
táron. — Meglévő cserépkályhák átrakása bár

mely fűtési rendszerre Jótállás mellett 
eszközöltetnek.

HARSÁNYI TESTVÉREK
központi fűtés, légszesz, vízvezeték, csatornázás és 
:: épületbádogos műhelye ::

Budapest, VII., Bem-utca 3. (saját ház.)
Alapittatott: 1894-ben. ° Telefon: József 30—13.

KAMERKA JÁNOS
LAKÁSTISZTITÁSI ÉS FÉREGIRTÓ 

VÁLLALAT
BUDAPEST, IV., S ZERV ITA-TÉR  4 . S Z ÍM .
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» Id a “ S za lo n
angol és francia női ruha divatterme 

Budapest, IV., Hajó-u. 8—10. félem elet 7.
K é s z í t :  kosztüm, estélyi és utcai ruhákat, 
köppenyeket a l e g mo d e r n e b b  ki vi t e lben 
-  méltányos árak mellett. ::

KARTSCHOCKE J. és  FIA
KEFE- ÉS ECSETGYÁR

BUDAPEST VI1.? cfÁRAY-u!* 40.
(Evang. egyház épületében.)

Telefon: 60—43. __________ Alapittatott 1849.

Telefon: 31-50. o Alapítva: 1878.
KÁROLYI GYÖRGY

PAPIRKERESKEDÉS 
KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDA 

Budapest, IV., Deák Ferenc-utca 5. sz.

KLOSZ GYÖRGY és F i t  grafikai műintézet
Budapest, VII., Vilma királynő-ut 49.

Telefon: J. 40-81 és J. 111-23.

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

valamint plakát, címke és egyéb  lithogra- 
fiai munkák elsőrendű kivitelben.

KIRSCHENBAUM GUSZTÁV FIA
H U ,  CSERÉPFEDÉSI és TETŐ JÜKARBAHTARTÁSI VÁLLALAT

BUDAPEST, Vili., BEZERÉDY-UTCA10.
Telefon: József 21-33. Alapítva: 1879.

KAULICH ALAJOS
BUDA PEST, IV., DEAK -TÉR 4. SZÁM.

(az Evangélikus egyház épületében.)
Ajánlja saját gyártmánya gnmml és szflvetfüzölt, minden 

kivitelben a legjutanyosabb árak mellett.

P O LE N C Z  K A R O L Y
épület-, mü- és géplakatos 

BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ UCCA 38. 
Telefonhivó: József 102—15.

KÉSZÍT: Fa- és acél-redőnyö
ket, napellenzőt, kutakat, taka- 
réktüzhelyeket, rácsokat bár
mely stílben, valamint gázberen
dezést, vízvezetéket, gőzvezetéket, 
úgyszintén villamos világítást, erő
átvitelt, házisürgönyt, telefont, vil
lámhárítókat, valamint minden e 
szakmába vágó javításokat olcsón 
készít. Redőnyjavltások bármely 
időben eszközöltetnek. — Elvállal 
házak évi jókarban tartását olcsó 

árban,
Autogén-hegesztés és 
vágás is elfogadtatik.

B Á L L Á r *  MÜÓRÁS, PRÁC1ZIÓS 
■ ü l  ÓRÁK JAVÍTÁSA

B U D A PE ST , IV., DEÁK :TÉR 4 SZ.
Alapitva 1844. (F.vang, templom épületében.) Alapítva 1844.
Mindenfajta kar- és zsebórák prficiziós szerkezettel állandóan 
— raktáron. :: Confirmatiós ajándékok nagy választékban. —

D l p i f  E E D C I I P  keztyük, kötszerek és 
D f l ü K  r c n c n u  füző-keliékek raktára 

Budapest, IV., Sütő-utca 1. sz.
(Deák-téri evang. isk. épülótében.)

Speciális fűzők készítése, valamint
anyagok u. m .: Francia Drill, Brosche, Batiszt, Selyembrokát, 
Csipke, Halcsont, amerikai gummi füzőanyagok és alkatrészek.

S TURM KÁROLY
építőmester

Budapest, VI., Podmaniczky ucca I. szám
Telefon: 81— 11.

T T á a i» A w n _ó n n l r  sifon, batisztok, tör-v aszón árun., lökj damaszt evökész_
letek, zsebkendők, angol zefirek óriási választékban, 
nagybani árak. Kész női és férfi-fehérnemüek méret 

szerint is készülnek legjobb kivitelben. 
BELVÁROSI VÁSZONÁRU R. T.

Budapest, (IV., Kammermayer Károly-u. 10. (Ev. egyházépület.)

SC H N E ID E R  SÁNDO R
selyem*, bársony-, szállás- és nöl'ikalap kellékei 

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

Telefon: 74—34.

:: Alapittatott 1840-ben. ::
HOCHSCHOPF JÁNOS utódai 

:: KELLER ÉS ROSSA ::
VÁSZON- ÉS FEHÉRNEMÜEK RAKTÁRA

Menyasszonyi kelengyék. Női fehérnemflek. 
Csecsemő-kelengyék. Kötény-különlegességek. 

Szövött-áruk
BUDAPEST. IV., SÜTŐ-UTCA 1. (Evana. egyház épületében.]

SÁNTHA ANDRÁS
úri szabó

BUDAPEST, IV., HAJÓ UCCA 8 -10 . sz.
SportkülönlegességekI Szolid áraki Elegáns kivitel
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Szőnyegek, függönyök, keretátvetők 
és pokrócok

eladása nagyban és kicsinyben

Kurucz F. Károly-nái
Budapest, IV., Semmelweis-u. 9. sz.

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

gyári lerakata.

OLÁH ISTVÁN
ÚRI SZABÓ

BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 4. szám
Készít: diszmagyar-, vadász- és sportöltözeteket 

Hazai-, angol- és francia szövetek raktára.

MEISTER TESTVÉREK
faárugyár, fornir és gözfflrésztelepe

Budapest, yil, Dongó ucca 3. Telefon: József 93-47.
GYÁRTMÁNYAI: Görlécek, parketták, méhkap- 
tárak, óraszekrények, bel- és külföldi késvágásu 
és fűrészelt fornirok, lemezek, tömörfák, kép
faragó és esztergált áruk, valamint mindennemű 

asztalos munkák.

OBERMEIER J. és NŐVÉRE
kézimunka üzlete

BUDAPEST, IV. KÉR., VÁCZI UCCA 11/b. 
Telefon: 15—96.

Ezredéves kiállításon Millenniumi nagy éremmel kitüntetve

W I G A N D  MI H Á L Y
ÚRI S ZABÓ

Budapest, IV.,Kecskeméti-u.5. Va em.
(Királyi Pál-u. 6.) Telefón : József 104-35.

Úri ruhák, magyar disz és mindenféle sport- 
:: munkák speciális készítője. ::

Triznyai, Szabó, Török
vászon, fehérnemű és kelengye raktára

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

GREGERSEN REZSŐ HUGÓ
„Stadion” illatszertár és háztartási cikkek üzlete
Budapest, Vili., Főherceg Sándor-u. 42. Telefon: J, 52— 17.
„ S T A D I O N "  Kölnivizek minden eddigit felülm úlnak!
Az Összes pipere- és háztartási cikkeknek legjutányosabb 
beszerzéslhelye. Hittestvéreink szives támogatását kéri.

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

BALDAUF. MÁTYÁS

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

IV., ESKÜ-TÉR 6. SZ.
T E L E F O N :  J Ó Z S E F  1 5 0 -5 3 . S Z Á M.

HAJDÚ SÁNDOR ÉS TÁRSA
szobafestők és mázolók

Budapest, VIII., Gyulai Pát ucca 12 sz.

KUN JÁNOS
úri- és női fehérnemű készítő, harisnya, nyakkendők és kezlyü- 

külőnlegességek

B U D A P E S T ,  Vili.. Ü L L Ó I - U T  24. S Z Á M  
Telefon József 98—8!

LEHRETER JÓZSEF
U T Ó D A

mUüvegezés és képkeretezö 
IV., Hajó ucca 8 -1 0 . az udvarban balra. 

Alaplttatott 1886-ban.

IMPERIAL SZÁLLÓ
BUCSKY ÉTTEBMEI

VII., RÁKÓCZI-UT 90.
Naponta a hires B u c s k y - f é l e  halászlé 
Szombat és vasárnap disznótoros vacsora. 
Polgári árak. Külön term ek esküvők, ban

kettek  és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozó helye.

Igazgató: Wagner Richard

F E L D M A N N  cipő-szalon
orthopaed munka

Budapest, IV. Hajó-u. 8-10. az udvarban

Dr. SMOLING BÉLÁNÉ
női divatterme

BUDAPEST. VIII., KISFALUDY UCCA 25. SZÁM 
CMtümök. Estélyi ruhák. Átalakítások,

Úri leányokat szabni és varrni tanít.


