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A gonoszt jó v a l győzd m eg.
(Római levél 12 :17—21.)

indenki, aki figyeli az életet,
úgy látja, hogy a földi élet
ben a gonoszságnak $ min
den rossznak az ereje és
hatalma nagyobb, mint a
joe. A íoidi élei legnagyobb
mozgató erői, az anyagi
világ szükségletei, elsősor
ban a pénz. Különböző szenvedélyek és
indulatok mutatkoznak, melyekkel szem
ben az erények gyöngébbeknek vagy
legalább is gyöngédebbeknek látszanak
s uralkodó hatásuk is kisebb.
Á m mindez csak felületes szemlé
lődés eredménye. A ki ezeket a megfigye
léseket a földi élet megállapított törvé
nyeinek venné, teljesen hibás képet kap
na arról s igy annak célja és iránya
tekintetében is téves eredményekhez jutna.
A gonoszság győzelme s a rossz
nak diadalmaskodó hatalma csak látszó
lag nagyobb. Feltűnőbb az emberi világ
ban, mint a jónak hatása és következ
ménye. De ez természetes is, hiszen a
jó lassabban hat és változtat, mint a
rossz. Hány épülő ház mellett mégy el
anélkül, hogy rátekintenél, egyetlen össze
dőlt házat pedig bámészkodók állnak
körül. Perpatvar az egész ház figyelmét

felkelti, kibékülés és megbocsátás egy
két ember magánügye csupán.
í ég.> tehát igazságos ezzel a kér
déssel szemben is. A jó és rossz, nem
mini két szembenálló hatalom, hanem
mint a földi éiet ellentétes kél irányának
a megnyilvánulása mutatkozik minden
ben. Egyéni élet, családi élet, egyházi
és nemzeti közösségek mind küzdő terek,
hol majd az egyik, majd a másik győz.
Apró örömeink és fájdalmaink benne
vannak ezekben a diadalokban és vere
ségekben. Nem közömbös tehát egyikünk
nek sem, hogy melyiké az uralom akár
igazán, akár csak látszólag.Ezértmegszivlelésre méltó minden szó, amelyet ebben
a kérdésben a nagy apostol mondott.
Azt kívánja, hogy a bennünk lévő
parányi erőt adjuk a harcba a jó győ
zelme mellé. Tagadjuk meg az érzelmi
közösséget a gonoszsággal még akkor
is, mikor az a legnehezebb: a bosszú
állás, a rossz viszonzása tekintetében.
Mi a bosszú? Megmutatom, hogy roszszabb tudok lenni mint te . . . Figyeld meg
inkább és tartsd meg az apostol hármas
szabályát: Ne fizessetek gonosszal a go
noszért. Ne álljatok bosszút magatokért.
Győzzétek meg a gonoszt a jó v a l. . .
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A p á p a m e g a prlanás.
Rómában, amint a lapok írják, január 16-án
reggel történt Serédi magyar prímás elbúcsúztatása.
Ez ünnepi alkalommal fontos kijelentések történtek,
melyek mellett nem mehetünk el szótlan néma
sággal. Megszólal bennünk a keresztyén hívő és
a magyar ember.
Serédi primás a pápához intézett beszédében
többek között ezeket mondta: „Eljött ide a ma
gyar katholikusoknak ez a kis csoportja a k a t h o 
l i k u s M a g y a r o r s z á g és m i n d e n m a g y a r
képviseletében nemcsak azért, hogy hódoljon
minden ker esztyén közös szent atyja
e l ő t t , hanem hogy megköszönje stb.“
Erre az a megjegyzésünk, hogy Magyarország
nem katholikus állam, hanem a bevett vallások
egyenjogúságának az elvi és törvényes alapján áll.
Ezt Magyarország hercegprímásának tudnia kell és
illik, mert ha még most sem tudja, nem várhatjuk
őt bizalommal. Hogy pedig az a „kis csoport"
minden magyar képviseletében járt volna Rómába,
tagadjuk, mert pl. tőlünk sincsen megbízatása. A
reformátusoktól is aligha. Pedig mi is magyarok
volnánk. Hogy pedig hódolni mentek a „minden
keresztyén közös szent atyja elé", azt igazán nem
tudjuk megegyeztetni Jézusnak ezzel a parancsola
tával : „Atyátoknak se hívjatok senkit a földön,
mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van".
T
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(Máté ev. 23, 9.) Csodálatos, hogy a „Krisztus földi
helytartója", meg az ő prímása nem tudja, mit
mondott a Mester!
Azt is mondta a primás: „Kérem Szentsé
gedet, segítsen engem nehéz missziómban, míg
Krisztus helytartójának legmagasabb támogatásával
fölvirágoztathatom Magyarországon a katholikus
hitet, a r ó m a i h i t e t " . No, mi már csak meg
maradunk a jézusi, az evangéliomi hit mellett!
A pápa válaszolt. Válasza után „a zarándo
kok elénekelték a pápai hymnuszt, m e l y e t
őszentsége trónusán állva végighall
g a t o t t , majd kíséretével v i s s z a v o n u l t l a k 
o s z t á l y á b a , m ik ö z b e n a zarándokok a ma
gyar hymnuszt énekelték".
A két hymnusz között tehát éles különbség
tétetett.
így írják a lapok!

Com mon P r a y e r B o o k .
Néhány hét óta napilapok, theológiai folyó
iratok állandóan erről a kérdésről értekeznek s
olyan szűkszavú stílusban közölték az eseménye
ket, hogy komolyan szükségessé válik olvasóink
előtt is a kérdés részletesebb megtárgyalása.
A Common Prayer Book tulajdonképen az
anglikán egyházak agendás könyve, melybe bete
kintést nyerhet a hivatalos lelkészi kar mellett az

Közben teltek-múltak az évek, nőttek a gye
rekek, egy be is került a katonaiskolába s otthon
A kávé.
most már c s a k öt maradt. Az asszony várta,
Ezt a címet is adhattam volna ennek a tör anyai türelemmel várta, hogy majd egyszer ki
ténetkének: A k ö n n y c s e p p . Mert bizony könny fogják nevezni s akkor a dupla fizetésből neki is
csepp ez, aközül a sok-sok vödör könny közül kijut egy pohárka tej. A gyerekek meg mást re
való, amit Magyarország csonka határain kivül- ménylettek, kivált a legkisebb, a Jucika. De a ki
belül hullatnak a magyarok.
nevezés nem jött, egyre, mindig késett s kezdtek
A hősnője egy asszony, egy vérszegény, a remények füstbe menni.
gyönge asszony. Nem jól mondtam: — erős asz— Ez a karácsony is csak olyan éhes, szo
szony. Özvegy papné. Az asszonyok sokszor erő morú, hideg karácsony lesz, mint nyolc év óta a
sebbek a férfiaknál. Ennek az asszonynak halálra többi vol t . . . — Ezzel a nyomasztó gondolattal
kínozták az urát az olájok s ő hat apró gyereké tért meg az asszony a karácsonyelőtti nap dél
vel menekült Erdélyből — hova máshová, mint utánján gondfűtötte otthonába.
Pestre. Akinek nincs hova mennie, az Pestre
A gyerekek belecsimpaszkodtak és sorba
megy elveszni az emberek közé.
kérdezték:
De a jó emberek nem hagyták elveszni a
— Anyuka, most se neveztek ki?
jó asszonyt, adtak neki kenyeret, betették a tele
Az asszony nem tudott szólni, csak sírt, sirt
fonközpontba kezelőnek. És a hat gyermek most keservesen. Az urára gondolt, boldog karácso
már mindennap kapott reggelire, ebédre, vacso nyokra és csöndes sírása zokogásba tört, ahogy
rára — tejet. Hogy maga az asszony mit evett, észrevette: milyen sóvárogva nézik gyermekei az
azt senki se tudja.
ablakon át, mint gyújtogatja Jézuska a szomszéd
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egyetemes papság elve alapján a laikus is, sőt,
mivel Anglia mint minden európai állam politikai
mintaképe, az egyházi dolgok tekintetében arra az
orthodox álláspontra helyezkedett, hogy az egy
ház igazán belső ügyeibe is lehet beleszólása,
minden időkben gyakorolta a parlament ezt a
jogát s ezért lehetetlen az, hogy Angliában egy
házi kérdéseket csak az egyház intézzen el.
De viszont ebből az egyház és állam nagy
barátságából az is következik, hogy az államon
kívül az egyház is folytat legtöbbször az állam
érdekeit;-hathatósan támogató politikai törekvése
ket. Emlékezünk jmég a háborúk és forradalmak
befejezése után, a görögkeleti egyházak felé való
orientálódási törekvésekre, melyeknek az volt a
célja, hogy Rómával szemben egy nagy földrajzi
egységet képezzenek az Angol birodalom szellemi
fenhatósága alatt. Ezt sem abban az időben, sem
most már nem lehet megvalósítani a görögkeleti
államok politikai és gazdasági szétziláltsága miatt
s ez a gondolat nem is volt a közhangulatban
általában szimpátikus. Róma a maga fényével s a
rideg angol szellem előtt ismeretlen, de imponáló
miszticizmusával olyan izgató kérdése maradt az
angol arisztokráciának és főpapságnak, hogy erről
a tervéről, hogy Rómával vallásilag is egyesüljön,
nehezen mond le. Ilyen egyesülési kísérlet volt az
Agenda könyvnek olyan szellemben való átdolgo
zása, mely a dogmatikai ellentéteket az anglikán
lakások boldog embereinek csillogó karácsonyfáit...
És ekkor egyik kolléganője kopogtatott be
ragyogó arccal.
— Jó hirt hozok, édes, — lelkendezte. —
Az igazgató úr most délután olvasta föl, hogy té
ged is kineveztek.
Az asszony nem tudott szólni; összekulcsolta
kezeit és fölnézett az égre. Ahova mindig néz az
ember, amikor elfogja szörnyű nyomorultságának
tudata.
Hálaadó csönd fogta még a kis lakás em
bereinek lelkét. Könnyes, ziháló csönd. Csak a
kis Jucika szólamlott meg a sarokban:
— Úgy-e, anyuka, most már mindennap iha
tunk — k á v é t ? . . .
Boldog emberek: látjátok, milyen nagy do
log egy csésze kávé?!
_ , ... ,

s
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egyház és a római katholicizmus között kevesbbítette volna. Lényeges változás az átlényegülés
tanában van csak s a jövőben azt szeretnék, ha
megszűnne az a fura helyzet, hogy az egyház
tanításában protestáns, de istentiszteleti rendjében
róm. kath. legyen.
A felsőház szónokai bár nem beszéltek erről
a tendenciáról, a szavazatok nagy arányszámával
mutatták meg (241 mellette, 88 ellene), hogy máris
szívesen vennék, ha a püspöki kar az Agenda el
fogadása után a további szükséges lépéseket is
megtenné a vallási Anschlussra vonatkozólag.
Az alsóház, amelytől az angol közvélemény
szintén hasonló döntést várt, rögtön a tárgyalások
megkezdésekor bedobta a közvéleménybe állás
pontjának az alsóbb néposztályokban tetszetős jel
szavát : „No popery!a (Nem akarunk a pápáé
lenni 1) s ezzel diadalt is aratott s az alsóház an
nak a 4 püspöknek az álláspontjára helyezkedett,
akik a 43 püspökkel szemben ellene voltak az új
imakönyvnek.
Az angol közvélemény most várja azokat a
politikai sakkhúzásokat, amelyeknek a segélyével
semmisnek lehetne tekinteni az Alsóház határoza
tát, de a püspöki kar nem mer belemenni ebbe a
merész vállalkozásba s a valószínű döntés a hoszszas tárgyalás után körülbelül az lesz, hogy újó
lagos tárgyalások folyamán eltüntetik a most na
gyon pápás ízű dogmatikai kitételeket.
Örülnénk mi is nagyon, ha az angol pro
testáns szellem igy diadalmaskodna s ezzel vá
laszolna arra a pápai enciklikára, amelyik szeretne
minket keblére ölelni s az ilyen szellemű döntés
megnyugtató lenne azokra a skeptikus szellemű
újságírókra is (Pesti Napló 1928. jan. 15. sz.),
akik azt állítják, hogy soha ilyen nagy erejében
nem volt a római pápaság, mint most. Minden
optimizmus dacára tény az, hogy a mexikói kér
dést mártyrvér azért pecsételi meg, mert Róma
csak magára gondol mindig s a helyzetet sokszor
jobban látó püspököket leinti, s sokszor az erőt
mutató enciklikák a leplezett gyengeségekre is
utalhatnak.
Gaudy László.
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H errniaiiii M iksa m iniszter
e jfjliá z fe lü g -je lő i b e ik ta tá s a .
A kelenföldi evangélikus egyházközség vasár
nap délelőtt ünnepies közgyűlés keretében iktatta
be hivatalába az egyházközség újból megválasztott
felügyelőjét, H e r r m a n n Miksa kereskedelemügyi
minisztert, valamint R ö c k Béla másodfelügyelőt,
J á k o b é i Gyula gondnokot, N é m e t h y János
ellenőrt, P f a f f Ottó templomépítési alap kezelőt
s az egyházközség h a t v a n t a g ú tanácsát. Az
ünnepies közgyűlés S z a b ó Aladár prédikációja
után ült össze B r o s c h k ó G. Adolf esperes
elnökletével. Az egyházközség beteg lelkésze,
S z ü t s Gábor helyett B r o s c h k ó G. Adolf
mondta a közgyűlést bevezető imát. A választási
jegyzőkönyv felolvasása s az eskü és fogadalmak
letétele után az elnöklő esperes üdvözölte a buda
pesti egyházmegye és a kelenföldi egyházközség
nevében az új felügyelőt, a megválasztott tisztikart
és a presbitériumot, majd D. R a f f a y Sándor
püspök szép beszédben, Isten áldásának kíváná
sával üdvözölte új egyházfelügyelőjét, a tisztikart
s a gyülekezet minden tagját, boldognak nevezte
magát azért, hogy Magyarország legelső kereske
dője, tudásával, a férfi akarás erejével, nagy cél
kitűzésével, ideáll a küzdő, építő, alkotó, buzgóságos evangélikus egyházi gyülekezet mellé. A
nagy hatást kiváltó püspöki beszéd után Ra k s á n y i Gyuláné, a kelenföldi evangélikus Nőegylet
elnöke üdvözölte az evangélikus nők nevében az
egyházfelügyelőt, majd H e r r m a n n Miksa keres
kedelemügyi miniszter mondotta el ünnepi beikta
tási beszédét: „Tépelödve vettem tudomásul — úgy
mond — a bizalmat, szabad-e elvállalni egy tiszt
séget, mellyel munka járna, itt a gyülekezet tem
plomépítése, s nekem minden percemet a hivatalom
foglalja le, amikor alig érintkezhetem a gyüleke
zettel, s a munkát mások végzik e l! ? Az elfoga
dáshoz a szívem késztetett. Nem tudok és nem
akarok megválni e gyülekezettől, hol magasztos
szép pillanatai voltak életemnek akár az isten
tiszteletek alatt, akár mikor itt a tornateremben
összegyülekeztünk tanácskozásra, hogy megépít
sük a díszesebb hajlékot a jóságos Istennek. Az
elfogadáshoz billentette a mérleget az ész is. Mert
épen magas helyről kell vallomást tenni amellett,
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hogy a nemzet fenntartásában a legelső az egyház.
Értékelni kell az egyház munkáját, az Ige viszi
feltartóztathatatlanul az emberiséget a szebb jö
vendő, az Isten országa felé. Akik ennek a gondo
latnak az élő lelkiismeretei, azok a megmaradhatás
horgonyai, s akkor teljesül az ima, a drágalátos,
szép, régi nagy Magyarországért. Köszönöm, hogy
bizonyságtevésre alkalmat adtak". Az esperes záró
imájával s a Hymnussal végződött az ünnepség.

A Iliihez nem k e ll bővebb
m a g y a rá za t.
Vasárnap, e hó 15-én, a VII. kerület részére
tartotta meg a „Katholikus Népszövetség" a Katholikus napot, egyszerre négy helyen. A Nagydiófa-u.
kér. kaszinóban Sipőcz Jenő polgármester a katholicismusban rejlő óriási értékekről értekezett. Ernst
Sándor a mexikói vallásüldöztetésekről beszélt,
amelyeket éppen úgy nem vesz észre a liberális
sajtó, mint azokat a jogtiprásokat sem, amelyeket
nálunk kell elszenvednie (! 1). Marczell Mihály azt
fejtegette, hogy a katholikus intelligencia hogyan
érvényesítse erejét a közéletben s örömmel állapí
totta meg, hogy a klinikákról egyre több olyan orvos
kerül ki, aki teljesen a kath. morál alapján áll.
A Zuglóban Petrovácz Gyula ezeket mondotta:
Budapesten és az egész országban többségben
vannak a katholikusok, még sem foglalják el a
gazdasági, politikai és társadalmi életben azt a
pozíciót, amely őket számarányuknál fogva feltét
lenül megilleti. Haller István szerint a valódi
katholicismusnak csak az lehet célja, hogy igaz
ságait az államéletbe vigye.
A Thököly-úton Krüger dr. arról a kath.-ról
beszélt, mely egy a nemzeti gondolattal.
A Rottenbiller-utcában Huszár Károly arról
a „sátánokráciáról" beszélt, mely igyekszik szét
bontani a házasságot s szaporítja a törvénytelen
gyermekeket. (És a Corpus Juris Canonici?)
A Regnum Marianumban Skerlecz József báró
megállapította, hogy a katholikusok eddig a táma
dásokra nem feleltek támadásokkal. Purébl Győző
pedig a főváros nevében üdvözölte a kath. napot
s kilátásba helyezte, hogy a városi tanács minden
kulturális kérdésben a k a t h . e g y h á z k ö z s é g
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o l d a l á n fog állani. Ugyanitt Krieger Miklós
hangsúlyozta, hogy számarányuknak és műveltsé
güknek megfelelően kell végre biztosítani a k a t o 
likusok elhelyezkedését a közéletben . . .
Ezek után igazán szerénytelenség volna, ha
az evangélikusok mernének panaszkodni. Talán az
a cél, hogy a számarány szerint nagyobb panasz
kodással elvonjuk a figyelmet a kisebbek sérel
meiről? Ügyes fogás, — az bizonyos.

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. jan u ár 22-én :
Hely
Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Véci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Horthy Miklós-út 27.

Óra
d é le lő tt
d é lu tá n

Lelkész neve

fél 10 Broschkó G. A.
n
dr. Kirchknopf Gusztáv
6 Sólyom Jenő
10
Wiczián Dezső
11
Gaudy László
4 Kemény Lajos
5
báró Podmaniczky Pál
9
Hudák János
11
Majba Vilmos
10
Morhács Márton
fél 11 dr. Szuchovszky Lajos
Szuchovszky Gyula
10
10
Rimár Jenő
11
Dr. Varsányi Mátyás
10
Mohr Henrik
11
Tomcsányi László

Budafokon Petrovics Pál prédikál.
Január hó 29-én a Deák-téri templomban Sólyom
Jenő, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál.

Egyházmegyei felügyelő beiktatás. A
budapesti evang. egyházmegye új felügyelőjét,
Dr. Mikler Károlyt febr. hó 1-én tartandó rend
kívüli közgyűlésen iktatják új tisztségébe.
A budavári egyházközség újonnan vá
lasztott m ásodfelügyelőjének: Marik Ernőnek
és gondnokának: dr. Sztehló A ladárnak beik
tatása f. hó 22-én fog megtörténni.
Az Üllői-úti imaterem istentiszteletein az
1927. évben Úrvacsorával éltek 461-en, offertórium volt 352 P, oroszországi evangélikusok
nak gyűjtés 16'54, esketés egy és keresztelés
egy esetben.
A Fasori Evang. Énekkar f. hó 15-én
tartotta alakuló közgyűlését. Az alapszabályok
felolvasása és elfogadása után megalakították
a tisztikart következőképen: elnök leányfalvi
Lingel Károly, alelnökök Knúth Károly és beckói Biró Gyula, ügyvezető elnök Kirst Emil,
karmester M orascher Hugó, mellette Geislinger
A ranka és Sógor Endre, titkár Farkas Aurél,
pénztáros Harkányi József, ellenőr Fúria László,
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zeneműtáros Sógor Endre. A próbák buzgón
folynak, új tagok azonban még felvétetnek min
den hét keddjén d. u. 7 órakor a gimn. épü
letében.
A fasori templom családi hírei. Keresz
telés : Lingel Klára Mária Auguszta, Ócsag Ibo
lya, Müller Lajos,, Múth János, Szobolovszky
Magda, Farkas Éva, Kárpáti Éva, Horváth
Lenke, Boleraczky Lajos. Esketés: Erdélyi Ger
gely—Petrovics Zsuzsanna, Forró Győző—Gebhard Irma, Szlovák Vilmos—Bukovinszki Ilona.
Temetés: Stareacher Erzsébet 45 napos, Dukovich László 73 éves, Drinóczy Mihály 65 éves,
Huilicza András 34 éves, Lojiscsek Anna 31
éves, Hajnal Albertné 33 éves, Bálint Izidor 54
éves, Pekara Ilona 18 éves, Tichy Ádám 53 éves,
Baum Károly 58 éves, Kirsch Józsefné 65 éves,
Popúth Csongor 20 hónapos, Lessner Gusztáv
49 éves, Marschalkó Gyuláné 64 éves, özv.
Erdélyi Mártonné 74 éves. Adományok: Szegé
nyeknek Kemény József 3, kelenföldi templomra
Fandor Antalné 5, Családi Lapra Galló Júlia 5,
Kéri Gáborné 5 P.
Kalikó-estély a fasorban. A fasori Ev.
Szövetség legutóbbi választmányi ülésén elhatá
rozta, hogy az ifjúsági egyesülettel együttesen
ez évi farsangi estélyét a tavalyi nagysikerű
Kalikó-estély megismétlésével tartja meg. Az
estély jövedelmét pedig az „Ev. Családi Lap“
javára fordítja. A Kalikó-estélyre vonatkozó
tudakozódások a Kalikó-estély rendezőségéhez
intézendők VI. Felsőerdősor 5. II. 17.

Olvasóink figyelmébe.
E héten olvasóink kiadóhivatalunk külön
levelét kapják kézhez, melyben az a kérés fog
laltatik, hogy a levélhez csatolt postabefizetési
lapon küldjék be előfizetésüket.
Egyházunk az egész országban páratlan
áldozatkészséggel tartja fenn lapunkat s küldi
azt pontosan hétről-hétre minden adófizető egy
háztagnak, hogy az egyházi élet minden ese
ményéről értesítse.
E g yh á zu n k joggal k é rh e ti tehát,
hogy h ív e i m é ltá n y o ljá k áldozatkészségét

és legyenek "segítségére Isten országának építé
sében. E kis lap immár negyedik évfolyamába
lépett és a kezdet nehézségein túl mindjobban
megszolgálja olvasóinak szeretetét és bizalmát
s jelentősége az egyházi életben mind nagyobb.
Tám ogassuk tehát jó szívvel! Küldje be min
denki az^évi előfizetés 4 pengő összegét, —
küldjenek a tehetősek adom ányt is, hogy a
szegényeknek és betegeknek ingyen küldhessük
ez évben is.________________________________
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Harisnya, nyakkendők és keztyű-különlegességek. 3
Fehérneműk készítését hozott anyagból is vállalom. |g
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A

Deák-téri

templom

családi

hírei.

Keresztelés: Kovács Dezső, Lestyán Tibor, Auer
Piroska, Varga István. Esketés: Erdélyi Tibor
rk. és Kirchner Alice ev., Michna Bertalan ev.
és Fükő Borbála ev., László Béla rk. és Stelczer Erzsébet Dóra. ev. Temetés: Buják Mihály
(35 év). Adomány : Özv. Csaba Gézáné templom
fenntartásra 10 P, Cseri János (Pestújhely) sze
gényeknek 1 P, Tiringer Róza szegény diákok
nak 4 P.
Leányegyesületünk régi esztendők szo
kásához híven az idén is a karácsony és böjti
idő közötti néhány hetet használja fel a hívek
kel való érintkezésre.
Ennek első megnyilatkozása volt a jan.
13-án tartott vallásos est. D. Kovács Sándor
egyetemi tanár tartott előadást a magyar női
eszmény vándorútjáról. „A nagy férfiak — úgy
mond — azáltal, hogy eszméikkel a jövendő
höz törnek utat, tulajdonképpen szembelyezkednek korukkal, a kiváló nők ellenben mindég hű
tükörképeik koruknak”. Végig ment a történelem
női típusain. A magyar nő a turánizmus és a
keresztyénség szerencsés összekeveredése. A
renaissance női ideálján keresztül a reformáció
női alakja tette tökéletessé a magyar női esz
ményt, a hitves és a családanya alakjában.
Sajnos, ezen a szép és tanulságos estén
szokatlanul kevesen jelentek meg. Hisszük,
hogy ennek csak a nem értesülés volt az oka.
Éppen 'ezért a következő előadásokra ezúton is
felhívjuk híveink figyelmét és szeretettel várunk
mindenkit.
Január 15-én vasárnap d. u. 6 órai kez
dettel műsoros teaestély volt. A jól összeállított
műsort élvezettel hallgatták végig a megjelentek.
Ideiktatjuk az ezután tartandó előadások
sorrendjét. Január 27-én pénteken este 6 órakor
Dr. Szigethy Lajos tart előadást a két nagy
protestáns püspökről: Székács Józsefről és Tö
rök Józsefről. ÜFebr. 3-án és febr. 10-én pénteken
Dr. Kirchknopf Gusztáv, illetve Dr. Hittrich Ödön
tartanak előadást. Az utolsó vallásos est febr.
17-én lesz. A sorozatot febr. 19-én vasárnap
d. u. 6 órakor tartandó műsoros teaestély zárja
be. Az előadások mindég a Deák-téri leány
iskola dísztermében és mindég pont 6 órakor
kezdődnek.
Új leányegyesületi tagokat szeretettel vá
runk !
A

Deák-téri

Konfirmáltak

1928. januér 22

Egyesülete

összejöveteleit minden vasárnap d. u. 5 órai
kezdettel tartja. A fiúk a leányiskola dísztermé
ben, a leányok a templom melletti udvar I.
emeletén levő egyesületi helyiségben jönnek
össze. Kérjük azokat a konfirmált ifjakat és
leányokat, akik még nem tagjai az egyesület
nek, hogy a jelzett időben és helyen jelenjenek
meg, hogy minél többen együtt tölthessük hasz
nosan es kellemesen a vasárnap délutáni csen
des órákat. Szeretettel várunk, örömmel foga
dunk, jöjj közénk konfirmált testvérünk.

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. T ulajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)
Használt, jókarban levő irodafelszerelési tárgyak
olcsón eladók VII., Rottenbiller-u. 1. sz. 11. emelet 17. sz.
a'att, az Evangélikusok Gazdasági Szövetkezeténél. Meg
tekinthetők hétköznapokon d. e. 9-től déli 2 óráig.
Hittestvérek figyelm ébe! Két valódi festmény szé
les aranyrémában, „Krapka“-féle, nagyon olcsón eladó.
Megtekinthető: IV., Deák-tér 4. I. 6. Ev. Gazd. hivatalban.
Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Híttestvéreink szives támogatását kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.
Gyorsan és jutányosán tanítok minden táncot la
kásomon. Telefon József: 303—86.
Elfoglalt anyák figyelmébe ! Német játszódélelőttök
6 éven aluli gyermekek részére. Délelőtt 9—1-ig: kéz
ügyesség gyakorlása, torna, játszva német tanulás, séta.
Leggondosabb felügyelet. Jelentkezni lehet délelőtt, Aradiutca 62. 111. 1. sz. alatt. Hittestvéreknek kedvezmény.
Evang. tanító correpetálást vállal kisebb gyerme
keknél szerény díjazással, megegyezés szerint. Címe meg
tudható az Evang. Gazd. Hiv.-ban, IV., Deák-tér 4. I. 6.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szvetenay-utca 8. III. 16.

1928. január 22.
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