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A földi élet mértéke.
Máté ev. 25. 31—46.

Egy hél malva itt az Advent, újból való 
eljőve!ele a gyermek Jézusnak, hogy Betle
hemből újból induljon a hivő keresztyének 
szivén át, példaadó életének m ege leven ed é- 
sén át :i tű-'--- un.,:- munkájának befejezéséig, 
a Golgotkáig. Ezzel a vasárnappal befejező
dik isméi egy egyházi esztendő, • hogy kez
detét vegye az utána következő. Az egyházi 
év utolsó vasárnapja azért nem e földi élet, 
hanem az örökkévaló élet szempontjából 
néz végig az elmúlt időn' s ennek egyetlen 
mértékéi mutatja meg Máté evangéliuma 
25. részében.

Aki ezeket a mondatokat elolvassa, az 
egy pillanatra sem csatlakozhátik a predesti- 
náeió előre elrendelő magyarázatához, mely 
szerint minden létekről előre határoztatott 
el, hogy az .üdvözölök vagy elkárhozók közé 
tartozik-e? Aki elolvassa, az egy pillanatig 
sem gondolhat löbbé halottaiérl való miséz- 
tetések által szerezhető előnyökre, vagy 
szentek közbenjárására vagy egyházi bün- 
bocsánat kedvező következményeire. Ezek
ben a mondatokban félreérthetetlenül meg
mondja az Üdvözítő az egyetlen mértéket, 
amely szerint minden földi élet. az örökké
valóságban megitéltetik. Ez a mérték: meny
nyire szolgáltál a szeretetnek? Aki szívtelen 
és szeretetlen volt, didergő és koldus lélek 
leszen, aki jóságban, részvétben és szereiéi
ben tevékeny életet élt, a legfőbb törvényt 
teljesitetlc s igazságos jutalmul nyeri az 
örök élet minden tiszta boldogságát.

Oh gondoljátok meg ezt! Mindenkire ez 
a mérték az egyetlen. Nem csak reánk, de 
gyermekeinkre, minden hozzátartozóinkra is.

Akarsz üdvözölni? Légy jó és tégy jót! 
Akarod tieidet az üdvösség útjára elvezetni? 
(Tanítsd őket szeretni és jót cselekedni.

Egyházunk képvisele a Felsöházban.
Evangélikus egyházunk szempontjából a 

most megszavazott s az országgyűlés felső 
házának szervezéséről és hatásköréről szóló 
törvénynek k e t t ő s  v o n a t k o z á s b a n  van 
jelentősége.

Az egjdkkel egyházi lestületeink és a 
napi sajtó behatóan foglalkozott. Megnyilat
koztak egyházvezéreink, egyházias hűséggel 
szállt síkra a nemzetgyűlésben báró Ivaas 
Albert s védték önzetlen odaadással egy
házunk szerzett jogait. Sajnos, eredmény
telenül !

A törvénynek ez a rendelkezése egy
házunknak a felsőházban való képviseletére 
vonatkozik. Mig ugyanis eddig, az 1885. 
VII. 1 -c. alapján, evang. egyházunkat hiva
talból hat tag képviselte a főrendiházban, 
addig a most elfogadott törvény szerint csak 
négy tag fogja képviselni, úgymint .az egye
temes egyházi és iskolai felügyelő: báró 
R a d v á n s z  k y Albert és a hivatalára nézve 
legidősebb egyházkerületi felügyelő: dr.
Zs i gmon, dy Jenő; továbbá a hivatalára 
nézve legidősebb két püspökünk: G e d u l y  
Henrik és Iv.apy Béla.

Az uj törvény egyedül az evang. egyház 
képviseletét szállította le; a többiekét vagy 
meghagyta (rét. és unitárius), vagy kiter
jesztette" (róni. ka 111 .), vagy újonnan meg
állapította (izr.). Tetlc pedig ezt a törvény
hozó létszámra* alapított indokolással. 
Mintha bizony az eddigi törvény ilyen tart
hatatlan érveléssel vonta volna be annak
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idején egyházunkat a törvényhozó hatalom 
szervezetébe! Sokkal emelkedettebb volt az 
1885. évi országgyűlés gondolkodása, ami
kor az 1848: XX. t.-c.-ben kimondott egyenlő
ség és viszonosság elvének megfelelően az 
evang. iegyház, mint Történelmi keresztyén 
egyhaz» előtt is  meg'nyitóttá a főrendiház 
kapuit. Ebben a jellegében, továbbá az érték 
arisztokráciát méltányolva benne, nem pe
dig a felekezeti lélekszámarányt, ugyanolyan 
képviseletet biztosított neki, mint a refor
mátus egyháznak. Pedig a reformátusok 
akkor is közel kétannyian voltak hazánkban.

A régi törvény szerint minden r. kath! 
püspök tagja volt a főrendiháznak s azon- 
kivül a szerzetrendek is képviselve voltak.

Nyilvánvaló tehát, hogy a régi törvény 
nem «lélekszám» alapra helyezkedett, ha
nem egyrészt a történelmi alapot, másrészt 
a hazai keresztyén egyházak szervezetét vette 
figyelembe. Már pedig Trianon következté
ben sem történelmi karaktere és értéke, 
sem pedig szervezete szempontjából a mi 
egyházunk nem változott.

Érthetetlen tehát, hogy éppen csak egye
dül az evangélikus egyház képviseletét szál
lítja le az uj törvény, holott éppen az ;lelt 
volna alkotmány-jogunk szellemének meg
felelő, ha tovább megy azon íaz utón, amelyre 
az 1885. évi országgyűlés rálépett. Akkor 
‘ugyanis — mintegy e l s ő  lépésként, csupán 
azt a kirívó visszásságot szüntették meg, 
amely az 1848: XX. t.-c. dacára, négy év
tizeden át fennállott, hogy nevezetesein a 
hazai protestáns egyházak egyáltalán nem 
voltak képviselve a főrendiházban.

A teljes viszonosság követelményének az 
4885. évi országgyűlés sem tett eleget, de ki
mutatható az országgyűlési irományokból, 
naplókból és jegyzőkönyvekből, hogy csak 
k e z d  e t n e k tekintette a protestáns egy
házak akkor is csonka képviseletének bizto
sítását s már akkor hangzottak el illetékes 
nyilatkozatok oly értelemben, hogy a fő
rendiház későbbi fokozatos átszervezésénél 
teljessé, vagyis a viszonosságnak megfelelővé 
teszik képviseletünket, más szóval ö s s z e s  
püspökeinket és egyetemes, valamint egy
házkerületi felügyelőnket behívják a fő
rendiházba.

No hát ez a fokozatos fejlesztés reánk 
evangélikusokra nézve ugyancsak balul 
ütött ki!

A másik vonatkozása a most elfogadott 
felsőházi törvénynek az, hogy véget vet egy 
téves közjogi okoskodásnak, amitől csak 
úgy hemzsegett politikusaink és közjog
tudósaink tanítása és tankönyve. Ugyanis 
tekintettel arra, hogy az 1885: /VII. t.-c. dó- 
rendi)) jellegében meghagyta a főrendiházat, 
amennyiben a főrendüek születési jogcíme 
dominált a szervezetében, ennélfogva külöm- 
Séget tettek a tagok között a szerint, hogy

azok a tagok, akik születés, vagy országos 
méltóság alapján voltak tagjai, «főr ende k-  
|nlek» minősittettek, mig azok a tagok, akik 
újonnan jutottak be, mint pld. a prot. egy
házak képviselői vagy a hivatali és kineve
zett tagok, nem minősittettek «főrendek- 
nek», hanem csak Főrendiházi tagoknak*. 
Sőt ezen tanítás alapján «főrendek»-nek 
minősittettek azok az országos méltóságok 
is, akik az 1885. évi reform alkalmából a fő
rendiházból kimaradtak, mint pld. a fő
ispánok.

Igaz, hogy ennek a megkülönböztetés
nek g y a k o r l a t i  jelentősége nem igen 
volt, most már azonban teljesen alaptalanná 
vált minden ilyenféle megkülönböztetés. 
A mostani törvény ugyanis egészen más elvi 
alapra helyezi a felsőház szervezetét, mint 
azt már a neve is mutatja. Nem a főrendi 
származás, mint jogcím dominál benne,, ha
nem inkább az érdekképviselet elve. Való
sággal senatusi jelleget nyert, ami a nép- 
képviseleti gondolatokhoz mindenesetre kö
zelebb jár s szemben az’ 1848. előtti «rendi 
állammal)), az «állampolgársági állam* 
szelleméhez simul és közeledik.

Mi evangélikusok ‘azonban a fenntebb 
előadottak alapján, még igy sem örvendez
hetünk a veszett fejsze nyelének.

(M i k 1 e r).
A lutheri egyház tanrendszere.

Irta: D. Dr. Werner Elért, az erlangeni theologia tanára.

Első rész.
Istennel való harc. (Dogmatika I.)

Folytatás.
b) Két jellemzője van mindenekelőtt az 

ő emberi életformájának. Először a nagy 
méret, amellyel ő számtalan soknak be
szélve, cselekedve mások sorsának okozó
jává lesz s ebben a tekintetben a legmaga
sabb pontot érte el azok közül, akik Isten 
nevében beszéltek éscselekedtek. Egyedül
álló másrészről az ő erkölcsi megtámadha- 
tatlanságában való egyöntetű vélemény 
(Máté .27., 4., Ján. 18., 38., 2. Kor. 5., 21., 
1. Péter 2., 22., Zsid. 7., 16.) Krisztus abszo
lút tisztaságáról való ítélet az a hid, amely 
összeköti a mi véleményünket az ő emberi 
életéről, az újszövetségi irók és minden más 
ember véleményével, akik előítélet nélkül 
engedik ezeknek bizonyítékait magukra 
hatni.

c) E vélemény hatása alatt látszólag ki-- 
törhetetlen, dilemma elé kerültünk. Vagy 
tévedésnek kell nyilvánítanunk mindent, 
amit mi eddig az emberek lázadó vérét, a 
vétkesség összefüggését és a halált illetőleg 
mondottunk, vagy fel kell vennünk, hogy 
ezekkel a dolgokkal szemben Jézus Krisztus
nak, az embernek egészen különleges hely
zete volt. Mivel az első esetben a saját sors
élményünk megtagadása teljesen lehetetlen,
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Jézus sorsélményének megoldása a máso
dik irányban kereshető.

22. §. Isteni élete.
a) Jézus életmegnyilvánulásaiban vannak 

olyan vonások is, amelyek a mienktől teljesen 
különböznek. A különbség az, hogy a meg
levő akadályok, amelyeket mi nem tudunk 
legyőzni, előtte nem akadályok. Sőt a dol
gokhoz való viszonyában mutatkozik meg 
az ő fcnsőbbsége, mint ahogy mi isteni fen- 
sőbbségét megtanultak ismerni.

b) Ha Isten törvényét nem akarja érin
teni, rögtön jelzi az ő legerősebb, személyes 
hatalmát a Felett (Máté 5., 22., 28., 34., 39., 
44.), amennyiben egyfelől az abban kifeje- 
zésrejutó erkölcsi követelést, a legutolsó 
részecskéig magáévá teszi,(hegyi beszéd)más
részt azt a hagyományszerű törvényesség
től teljesen külön választja (Márk 2., 28., 
Luk 11., 37., Ján. 5., 10., Máté 12., 1 —8.)

c) Ugyanezt a fensőséget vindikálja ma
gának akkor is, amikor egyes esetekben 
bűnöket bocsát meg (Luk. 5., 20., 7., 48., Ján.
8., 11.) Ezt a szabadságjogot a maga részére 
általánosan igénybeveszi Ján. 5., 22. és azt 
állítja, hogy a jövőben minden embernek 
az lesz a viszonya a törvényhez. (Máté
28., 31.) Itt felemlíthető az a vád, hogy 
Jézusnak ez az igénye a lázadó vért tételezi 
fel. de megcáfolódik a mi részünkre azáltal, 
hogy előttünk áll ő maculatlansága. Ez az 
ábszolut tisztaság egyesülve a törvény feletti 
hatalmával, kénys:’ rit minket, hogy ugyan
úgy mint Istenről, róla is 'mint szentről 
beszéljünk (Márk 1 , 24.)

(Az újszövetségben a szűztől való születés 
az, amely az ő szabadságát a lázadó vér 
kényszerével szemben jelenti. Az újszövet
ség nem közvetlenül ezzel alapította meg 
Krisztus abszolút tisztaságát.)

d) Ahogy 1 így összekapcsolódik nála 
az emberi megkötöttség isteni fenségével, 
ugyanaz a helyzet a társas összeköttetések
ben való viszonyában. Meg van a teljes sza
badsága minden családi vonatkozásban (Ján.
2., 4., Márk. 3., 32.) és a halál órájában 
mégis teljesiti fiúi kötelességét. Respektálja 
a nemzeti törekvések hangadó tényezőit. 
(Luk. 17., 14., Máté 23., 3.) ezeket az intéz- 
ményeket(Ján. 5,1. ,  Márk. 14., 14), de szabad 
kritikát is gyakorol azok felett (Máté 23., 3.., 
Luk. 10., 31.) Alárendeli magát a római tör
vényeknek (Márk 12., 17.) és azt is állítja, 
hogy az állam keretein felül áll.

e) Nincs másként a természeti hatalmak

hoz való viszonyában sem. Éhezik (Márk
11., 12.) szomjazik (Ján. 19., 28.) és mégis 
ételeket (Máté 14., 19.) és italokat (Ján. 2., 7.) 
osztogat. Testi szenvedéseket áll ki (szen
vedéstörténet) és meggyógyít mindennemű 
betegségeket. A halottaknak üj életet adott 
és világos aggyal ment halálának (Máté 
(Máté 16., 21.) tudása átlépi a jövőnk határait 
(Márk 13., 2.) és mégis ő maga készít ugyan
ilyen irányban határokat.

(Folytatjuk)

HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1926. nov. 21-én:

H e l y
Óra 
d. o.
d. u.

L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) VslO báró Podmaniczky Pál
,  (magyar 11 dr. Kirchknopf Gusztáv

6 Kimer Gusztáv
Fasor (ifjúsági) 10 Rapos Viktor

» 11 Gaudy László
» 4 Kemény Lajos
„ német 5 Broschkó G. A.

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-u. 51. 11 Dendely Károly
Gyüjtőfogház. 2 Majba Vilmos
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. i/sll Késmárszky Lajos
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-út 27. 11 Sziits Gábor

Budafokon és Budatétényen Petrovics Pál prédikál. No
vember 28-án a Deák-téri templomban Dr. Raffay Sándor, 
a fasoriban Kemény Lajos, a tisztviselő telepiben Majba 

Vilmos prédikál
Adófizetés. Felhívjuk híveink figyelmét arra, 

hogy a folyó évre még hátralékban lévő egyházi 
adójukat kiegyenlíteni szíveskedjenek, mert haloga
tásuk egyházközségünket súlyos és kellemetlen 
helyzetbe hozhatja.

Az egyetemes gyűlés nagyhete november
13—18-ig folyt le. A különböző bizottságok 
előkészítő tárgyalásai után a magyarországi 
evangélikus lelkészek egyesülete tartotta évi 
közgyűlését P a u l i k  János lelkész elnöklete 
alatt, melyen legnagyobb vitát a háborúban 
teljesen tönkre ment lelkészi nyugdíjintézet 
helyébe felállítandó uj nyugdíjintézet kér- 
idése keltett. A nyugdijintézeti bizottság 
tervezetét dr. M i k l e r  Károly ismertette s 
L o r s c h  matematikai szakértő szolgált fel-

Péáratlanulolcsó          ZONGORÁK, HARMÓNIUMOK
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron

Ehall M. Bpest, VI., Andrássy-ut 15., I.
Vásárlás előtt saját érdekében fel
tétlenül nézze meg raktáraim at.

25 ÉVES
KERESZTYÉN  CÉG.
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világositásokkal. A lelkészegyesület végül is 
úgy határozott, hogy az egyetemes köz
gyűléstől ennek a tervezetnek a dunántúli 
egyházkerület javaslatával való egyesítését 
kéri s ezek összedolgozása után a jövő év
ben felállítja az uj nyugdíjintézetei, mely 
valószínűleg évi 2400 pengő nyugdijat fog 
biztosítani a lelkészeknek. Szomorú dolog, 
hogy magyarországi egyházunk a lelkészek
nek nyugdíjul legnagyobb megerőltetés árán 
is csak olyatr nyugdijat tud biztosítani, 
amely a tisztességes szegénység határvonalát 
tudja csupán elérni.

Ezekhez a gyűlésekhez kapcsolódott a 
papnék országos konferenciája, melyről már 
mull számunkban adtunk hirt.

Az egyetemes közgyűlés nov. 11-én isten- 
tisztelettel kezdődött, majd a Deák-téri dísz
teremben báró R ad  v á n s z  k y Albert egye
temes felügyelő ez évben is olyan méltóság- 
teljes, objektív, önérzetes és mindenre ki
terjedő megnyitó beszédet tartott, melyet az 
egész közgyűlés osztatlan figyelemmel hall
gatott és helyeslőleg fogadott. Ugv a kath. 
egyházi részről jövő támadások, mint a 
felsőházi törvény megalkotásakor ért sére
lem tekintetében a közvélemény megnyug
vással fogadhatja az egyetemes felügyelő 
nyílt és önérzetes beszédét. A megnyitó után 
az egyetemes felügyelő terjedelmes évi j®  
lentését hallgatta meg a közgyűlés, majd a 
tárgysorozatot tárgyalta le. Nagy érdeklődést 
keltett dr. R a f f a y  Sándor püspöknek a 
külföldi prof. kapcsolatokról szóló tájékoz
tatása. Ezért a nagyjelentőségű munkáért 
újból köszönetét mondott a közgyűlés.

Karácsonyi vásár a fasorban és a Deák
téren. A fasori Nőegylet és szövetség dec.
4—6-ig napjain a fasori ginin. dísztermében 
a 'szegények karácsonyfájának javára, — a 
Deák-téri Luther-Szövetség gyámolitó szak
osztálya pedig dec. 11—12 napjain a Deák
téri díszteremben a létesítendő Ev. Leány
otthon alap javára lart karácsonyi vásárt. 
Kiállításra és árusításra való jelentkezés h 
fasori, illetve Deák-téri lelkészi hivatalok
ban. Kérjük olvasóinkat, hogy beszerzéseik
nél elsősorban gondoljdnaík e jótékony célú 
vásárokra.

Vajda M. Pál műterme I
TtlfJon VII., Damjanich-U. 52. Telefon

Gyermek- és hölgy felvételek készítésében specialista.
Az egyházközség tagjai és családtagjainak 25°/o kedvezmény.

'' Az angyalföldi Luther-Szövetség és ifjúsági
Kör vallásos estélyén e hó 21-én, d. u. 4 óra
kor az Üteg-u. poig.'leány iskolában dr. 
H o r v á t h  Károly gimn. tanár Magyar- 
ország természeti szépségeiről tart vetítő 
képes előadást, B á l i  kő Lajos tábori lel
kész bibliát magyaráz. Belépődíj nincs. 
Mindenkit szereiéitől meghívunk.

—rá—  ...................... r ..........
Ugyvedjelöitek! Jogaszok! 

Közgazdászok! Államszámvitelesek! 
SZONTAGH-SZEMINARIUM, Budapest, IV., Váci-o. 51.

felvételi, beiratási ügyekben tanácsod ad, Jegyzetbérlet, előké- 
készités az összes vizsgákra, szigorlatokra, kollokviumokra, 

ügyvédire.

STÜHMER kakaó, csokoládé és cukorárugyár
BUDAPEST, VIII., SZENTKIRÁLYI-UTCA 8.

— Bonbonjai, csokoládéi, cukorkái, dessert készítményei a legkiválóbbak. —

Vasárnap a Deák-téri Templomban tar
tandó liturgikus istentisztelet keretén belül a 
Lütheránia énekkar egy XVII. századbeli 
lutheri rekviemet fog énekelni.

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

A Deák-téri Luther-Szövetség pénteki.es-
téjén (12-iki) a hivatalosan akadályozott 
dr. M i k 1 e r Károly helylett dr. K i r c h - 
k n o p f  Gusztáv tartott előadást «Az egy
ház jövő íeladata»-iról.

A Deák-téri Konfirmáltak Egyesülete f.
hó 12-én vasárnap délután 3 órakor ren
des összejövetele keretei,ben tea-délutánt 
tart. Minden tagot szeretettel hívunk.
t - %  A fasori Szövetség szerdaestéjén e héten
B;uka János főy. igazgató ismertette meg 
hallgatóival Mohácsot .és vidékét, mely a 
mohácsi csata évfordulóján különös ér
deklődést kellett. Jövő héten 24-én dr. 
B.ö'hm Dezső igazgató tart szines vetitett 
képes előadást Petőfi és költészetéről. 
Kezdete este 7 órakor. Belépti dij nincs.

A Deák-téri templom családi hírei. Ke-
resztelések: Prekler Ibolya, Marcsik Béla, 
Z,sin Géza Jakab Antal, Lajos Ibolya Éva, 
Szuborán László, Varga Károly. — Eske- 
tések: Marschalkó Tbeol'il—őszi Katalin, 
Bergel Gyula—Moravcsik Irma. — Temetés: 
Szényi Sándor 57 éves. — Adományok: 
Kiszel Etel szegényeknek karácsonyra: ICO 
ezer K át. i
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Kiadó a VI., Reiter Ferenc uccában egy Vasöntöde 
helyiség, azzal is átvehető. Cini megtudható IV., Déák-tér 
4. Nyilván tartó hivatalban.

Úri háznál szép nagy szoba teljes ellátással úri em
bernek kiadó. Cim Felső-erdősori lelkészi hivatalban.

Egy vagy két szoba kiadó. Fenyvesné, Dantjanich- 
ucca 28/a.

Ö rökbefogadás. 10— 14 éves egészen árva leány
gyermeket magához venne s idővel örökbefogadna gyer
mektelen idősebb vidéki jómódú polgári házaspár. Cim a 
lelkészi hivatalban Felsőerdősor 5.

Özvegy asszonynál bútorozott lakás férfinak vagy 
nőnek jutányosán kiadó. Cim: Budapest, Vili., Losonci-u.5, 
földszint 10.

Megbízható gyerm ektelen házaspár jobb házmester
séget keres villába és cserelakással. C im : a Nyilvántartó 
hivatalban megtudható IV., Deák-tér 4, I. 6.

Gyakorlott szabónő, aki mindenben jártas, házakhoz 
ajánlkozik. Kólók Imréné, Juranich-u 13, K-éptilet II. 84.

Házakhoz felső ruhát, kabátot, varrni ajánlkozik 
hittestvérünk özv. Ferenczy Jánosné VI., Aréna-ut 146.

GALOVTSIK G. VILLAMOSSÁGI VÁLLALAT
BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-UT 56. szám. 

Motor- és gépmunkák.
Rádió átalakítás legújabb rendszer szerint.

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

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

Villamosmegálló: Váci-ut, Láng-gépgyár.
G y á r t : Templomirarangokat, és összhangzó 
harangzatokat a legfinomabb harangfémötvözetböl 
tiszta csengésű, előre megállapított szavatolt uj han
gokkal : harangszerelvényeket forgatható vas
koronával, szakszerű kivitelben, harangállványo- 
kat hengerelt vasból, szabadon álló, valamint fekvő 
elrendezéssel. Telefon: Budapest, Lipót 913—46.

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

beraktározási vállalat

K E R B E R  H E N R I K
BUDAPEST, Vili., NAP-UTCA 29. SZÁM. 
Telefon: József 3-86. Alapittatott 1890.

BURGER HERMINA leány- és fiuruha áruháza 

Budapest, IV., Kammermayer Károly-u. 10. (%ln&élf„hf z .
Fennáll: 1862. óta.

E lapra hivatkozók 5°/o engedményben részesülnek-

S O M O G Y I  L A J O S
S Z Ű C S  M E S T E R  

V i l i . ,  B á k ó c z i - i i t  2 3 I .  e m .
(Uránia mellett.)

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

férfi szücsmunkák.
Alapítva: 1890-

B Hittestvéreink figyelmébe I
UTOR T  legelőnyösebb fizetési feltételek mellett
\*J 1 K J  t v  t  részletfizetésre az Első Bajai Bútorgyár 

mintalerakata és vezérképviseleténél

LANGSFELD és KULINYI
hittestvérünknél, Budapest, VII., Wesselényi-u 4»szám 

alatt vásárolhat, a legegyszerübblői a legfinomabb kivitelig-

PATAKI MIHÁLY és Tsa könyvnyomdája
BUDAPEST, Vili., FUTÓ-U. 40. Telefon: J. 29-84,
K észít cég jegy et, levélpapírt, szám lát, mem orandumot és 
minden m ás üzleti és  reklám nyom tatványokat a  leglzlé- 

sesebb  kivitelben.

Az 1924. évi XVIII. t.-c. alapján szervezett

Iparosok Országos Központi Szövetkezete
TEXTIL KERESKEDELMI

osztálya

Budapest, IV., Kecskeméti-u. 13.
Távirati-cim: Ipközpont. Telefon: J. 152-Í5.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát:
mindennemű a n g o l  és más külföldi férfi- és női 
szöveteket, mindenféle selymeket és kelmeujdonságot 
bársonyokat, mosóanyagokat, siffonok, zefirek. vász
nak, bólésáruk, ágy- és fehérnemű-anyagokat, zseb

kendőket stb.
Kívánatra mintát küldünk.

Lelkészi hivatalok alkalmazottal nyolc havi részletfizetésre vásárok 
hatnak.

NAGY KÁROLY FRIGYES
orvosi műszerész

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

szállítója
BUDAPEST, IV., APPONYI-TÉR 1. Telefon J. 149-73.

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

Budapest, IV., Semmelweis-u. 10. 
T elefon  : 139 -3 4 .  o  T e le fo n : 139—34.

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

lás, orgonák karbantartása-

Harmóniumok ré s z le tr e :
2,800.000 koronától fe ljeb b .

ÍOOO u] orgona. 60 éves múlt.

HASKÓ é s  SZEGŐ
DIVATÁRUHÁZA

I Budapest, IV., Deák Feren c-tér 4. szám.
J (az evang. templom épületében )
j DÚS RAKTÁR: selyem, szövet, vászon, kanavász, kötött szövött- 
í áru, kész női és férfi fehérnemüek, kész és mérték szerinti női 
j :: és férfiruhák és kabátok, paplan és szőnyegekben. ::
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SAUCZEK JAKAB
arany és ezüst paszom ány-, jelvény-, fém gom b-, egyenruha-, 

egyházi-, kézim unka és színházi ke llékek gyári fő ra k tá ra

BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 1. Telefon 77-93. 
Evangélikus tem plom épület.

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.

Pártoljuk egym ást keresztyén szeretettel

MIKLÓS SÁNDOR úri szabó
S z í v - u t c a  26. (Andrássy-ut sarok)

Összerakható könyvszekrények
R e k e sz e n k é n t  
minden irányban nagyobbithatók

P ra k tik u s , o lcsó  és jó.
Kapható:

LINGEL KÁROLY ÉS FIAI
ELSŐ MAGYAR  FAÁRU-  É S  BÚTORGYÁR

BUDAPEST,
VII., Rózsa-utca 4—6.

STEINHÁUSL ES KÖLBER
SCHOLTZ RÓBERT cs. és kir. udv. festő utódai 

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

TELEFON: JÓZSEF 8-24.

KILTZ JAKAB és TÁRSA
ÜVEGCS1SZOLÓ- TÜKÖRGYÁR

BUDAPEST, VIII., PRÁTER-UTCA 84. sz.
TELEFON: JÓZSEF 54 -7 6 .

SZANDTNER KÁROLY és FIÁI
tésztagyár és sómalom

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

BU RG ER  J ÓZ S E F  kályhás mester
BUDAPEST, IX., MESTER-UTCA 3.

Saját készitményfl cserépkályhák állandóan rak
táron. — Meglévő cserépkályhák átrakása bár

mely fűtési rendszerre jótállás mellett 
eszközöltetnek.

HARSÁNYI TESTVÉREK
központi fű tés, légszesz, vízvezeték, csatorn ázás és 
:: épületbádogos m űhelye ::

Budapest, VII., Bem -utca 5. (saját ház.)
Álapittalott: 1894-ben. °  Telelőn: József 30—13.

6

GÁRTNER ÁGOSTON V1 VÁLLALATA0 ' 

BUDAPEST, V., WURM-UTCA 3. -  Telefon 95-33.
Mindennemű fémszálas izzólámpák. Az összes 
villamos szerelési czikkek, villamos főző- és fű
tőkészülékek, villamos zseblámpák, szerelések 

és javítások.

ZAUNBAUER FERENCZ utóda
PAUDLER JÁNOS

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

Budapest, V., Gróf Tisza István-u. 10. (volt József-tér 13.)
ALAPITTATOTT 1872. TELEFONSZÁM 31 -1 0 .

Somogyi Dániel
lakástisztitási 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.

KAMERKA JÁNOS
LAKÁSTISZTITÁSI É S F É R E G I R T Ó  

VÁLLALAT

BUDAPEST, IV., SZERVITA-TÉR 4. SZÁM,
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„Ida“ Szalon
angol és francia női ruha divatterme 

Budapest, IV., Hajó-u. 8 - 1 0 .  félem elet 7.
K é s z i t : kosztüm, estélyi és utcai ruhákat, 
köppenyeket a l e g m o d e r n e b b  k i v i t e l b e n  
:: méltányos árak mellett. ::

KARTSCHOCKE J. é s  FIA
KEFE- ÉS ECSETGYÁR

VE^DEÁJGTÉR 4. BUDAPEST VII.GGARAY-Ukl40.
(Evang. egyház épületében.)

Telefon: 60—43,_______________________________Alopittatott 1849.

Telefon: 31—50. o Alapítva: 1878.

KÁROLYI GYÖRGY
PA PIR K ER ESK ED ÉS  
KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDA 

Budapest, IV., Deák Feren c-u tca  5. sz.

KLÖSZ GYÖRGY és FIA grafikai műintézet
Budapest, VII., Vilma kiráiynő-ut 49.

Telefon: J . 40 -81  és J. 111-23.

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

valamint plakát, cím ke és egyéb Iithogra- 
flai munkák elsőrendű kivitelben.

KIRSOHENBAUM GUSZTÁV FIA
PALA, CSERÉPFEDÉSI és TETŐ JÓKARBANTARTÁSI VÁLLALAT

BUDAPEST, Vili., BEZERÉDY-UTCA 10.
Telefon: József 21-33. Alapítva: 1879.

POLENCZ KAROLY
épület-, mii- 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. Redőnyjavitások bármely 
időben eszközöltetnek. — Elvállal 
házak évi jókarban tartását olcsó 

árban.
Autogén-hegesztés és 
vágás is elfogadtatik.

BÁLLÁ D. MÜÓRÁS, PRACIZIÓS 
ÓRÁK JAVÍTÁSA

B U D A P E S T , IV., D E Á K :T É R  4 SZ.
Alapítva 1844. (Evang, templom épületében.) Alapítva 1844.
Mindenfajta kar- és zsebórák práciziós szerkezettel állandóan 
— raktáron. :: Confirmatiós ajándékok nagy választékban. —

Dkf lU [CD £ IIP keztyük, kötszerek és 
DMulv rcricnu fűző-kellékek raktára 

Budapest, IV., Sütö-utca 1. sz.
(Deák-téri evang. isk. épülétében )

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

SCHNEIDER SÁNDOR
selyem-, bársony-, szallag- és nöifkalap kellékek 

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

Telefon: 7 4 —34.

S T U R M  K AR OL Y
építőm ester

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

V ó c v n r i n á m i k  sifon, batiszfok, tör- 
V  aszón aru*v, lök) R ia s z t  evőkész

letek, zsebkendők, angol zefirek óriási választékban, 
nagybani árak. Kész női és férfi-fehérnemüek méret 

szerint is készülnek legjobb kivitelben. 
B E L V Á R O S I V Á SZ O N Á R U  R . T .

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

7

SÁNTHA ANDRÁS
úri szabó

BUDAPEST, IV., HAJÓ UCCA 8-10 . sz.
SportklilönlegességekI Szolid áraki Elegáns kivitel

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

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

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

Szövött-áruk
BUDAPEST. IV., SÜTŐ-UTCA 1. (Evang. egyház épületében.)

KAULICH ALAJOS
B U D A P E S T , IV., D E A K -T É R  4 . SZÁM .

(az Evangélikus egyhéz épületében.)
A já n lja  s a já t  gyártm ányú gumml é s  szövetfüzőlt, minden 

kiv itelben  a  leg ju tá n y o sa b b  á rak  m ellett.
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Szőnyegek függönyök, kerevetátvetők 
p és pokrócok

eladása nagyban és kicsinyben

Kurucz F. Károly-nál
Budapest, ÍV., Semmelweis-u. 9. sz.

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

gyári lerakata.

BALDAUF MÁTYÁS

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

IV., E S K Ü - T É R  6. SZ.
T E L E F O N :  J Ó Z S E F  1 5 0 -5 3 . S Z Á M .

O L Á H  I S T V Á N
ÚRI SZABÓ

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

Hazai-, angol- és francia szövetek raktára.

HAJDÚ SÁNDOR ÉS TÁRSA
szobafestők és mázolók

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

M EISTER  T E S T V É R E K
faárugyár, fornir és gőzfűrésztelepe

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

asztalos munkák.

0BERME1ER J. és NŐVÉRE
kézimunka üzlete

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

Ezredéves k iállításon  M illenniumi nagy érem m el kitüntetve

WIGAND MIHÁLY
ÚRI S Z AB Ó

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

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

KUN JÁNOS
uri~ és női fehérnemű készítő, harisnya, nyakkendők és ke'ztyü- 

kfilönlegességek

B UDAP E S T ,  VIII.. ÜLLŐI - UT 24. SZÁM 
Telefon: József 98—81.

F E L D M A N N  cipő szalon

orthopaed munka

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

LEHRETER JÓZSEF
UTÓDA

müűvegezés és képkeretező 
IV., Hajó ucca 8 - 1 0 .  az udvarban balra. 

Alapittatott 1886-ban

Dr. SMOLING BÉLÁNÉ
női divatterme

BUDAPEST. VIII., KISFALUDY UCCA 25. SZÁM 
Costümök- •" Estélyi ruhák. Átalakítások,

Úri leányokat szabni én varrni tanít.

W E H R M A N N  F. F I A I
ÚRI SZABÓK

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

Készítünk magyar díszruhákat, angol nri- és 
mindennemű sportöltőzeteket.

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

s

Triznyai, Szabó, Török
vászon, fehérnemű és kelengye raktára

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

GREGERSEN REZSŐ HUGÓ
„Stadion” illatszertár és háztartási cikkek üzlete
Budapest, Vili., Főherceg Sándor-u. 42. Telefon: J. 52— 17.
„STADION" Kölnivizek minden eddigit felülmúlnak I
Az összes pipere- és h áz tartási cikkeknek lég ju tán yosabb 
beszerzésihelye. H ittestvéreink szives tám o g atásá t kéri.


