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jirunk. A földre szq[tllOk tcklnletítnkd. Mintha ml~nk ls oda wt·
ó$l.i sz~ 1 htr"..zló par.nc$.ir, "issutú
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Jézus a ku/nál.

A

Ecyhúfentartáal

(Az ln ,Kis biblldm··b6I)·
U/ban hazafell, tJlY v/1lkl wjrM k6rn'ltklr,

"tudt a M~sIU tanltYányQlval tJfYll/l. O,t megdl/ol/ak. utdtptdltk a Jdk6b ku/ja k6rill

""vid

pihtJIÓ u/dll u tallilvdnyok

bullen/ek a tldrosbt.r
tltdtll l'ása",ln;; !ÚUJ pedig ql/ maradI, hllTn
ti muan, tltyt dfJl . . . Ldlt boldog Mit ts
dell Q m~ny/xul; dt oJkál Igttó $zomJuwg

..,

tU~

t!,gt-

~!6ttt.

"ho z.;",::~::,:
nünket

SurtnC$lrt Ippe" Uk/WI iMI oda (I ku/hoz
tgy $legény assz/my, Mgy kUfS6fdval viul mcritSin. És mondd niki )I:us: .AdJ Innom ntktm '"

_ Az OSflony Igy szó/I, .Mi módon Uru It
italt tn 16/fIII? Hlntn tn samarIai asuony vagyok, If pfdig zs/d6 vagy. És a ml ntpD.nk ntm
oorálkoz/Jc o It n~ptddtl.· FtMt /úus ~$

monda n~lCl: .Ha It ludndd az Isttnnek ajdnd~
Icdl s /sl/Um~d iUt, Ilk' tOlt d vlzd Urt; It kirlfl
IIOlnQ tOlt tS Ó adotl WJlnQ ntktd ~/6 viza.·
•

Az Qsuony

ul mindidrl ntm érltlle mtg.
C~k Q Sl}jót tSU szuini mondogQttQ: .U(Q m,
"matn mi_ti mu ittntd, a kul pedig igtn m~ly;
IWI nnnid /ui! iUl az ~Ió vlut ?· - Az asszóny
ntm irltftt meg, hog~ jú.us Q': ilo viz a/atl az
t/ó Istenbt vdtlt IriIcI, az igJl ludomdnyl üti •..
~ Qzi,! figyeli s mlnttgy tdes olomborr hallgatta
lavdbb II a Mes/tr uavQil is sok jó IQrrÓCliól. S
QIrIik(}T lImandal/a ntkl egál i/tltt
ugyaminI
voll; Jtl/drla dÓllt bOntil is n)'ll~o,u.dgdt, at
asszony mllgdba $.ldl/otl és btism~ftt, hogy p,ófi·
táva/ van dolga.
Mind a ktttur tlhal/gal/ak. Otndu imád$ágba .mtrIJlltk. Majd bl.wlmasan t/bttti/gel/d
sok mr~dtnróJ: Q ,tgl uokdsokr61, a $ltnl vdlaj.
ról, Q id Istenról. Bkinbtn ugy mtgllZtrttt~k egy1IlIist, mlnlhll rtgl j6barótok. lel/tk volna.
,
Az a~mllly most mdt bt/4lto hottyaz Ist
ÓlNltnUtt ilki ""n. Az Js/tn ntm ' klwln/Q
/ , Itt 'lOg, .amotl, a jtruts4Jeml /empl~mlxln
vap a IGJrUlrlai ulnl hegyen tmddjdk· b.anem
IIU/IdttrDtt, ~I az 6 AtvJbtn kdttn. allf/"; ltármQII
~I!kf~'nrt; Euk
/,laz hiv6k, akik at Atyát
i mádjdk.
Igazs4gba,,", azaz tiu ta u/llbót

Ilo:'

lU

19, ldl Jhul kfJvuójt u a z eeYUtrd _

, I wlt tgylJtt a vdTCI$ fllpe, akik "rt~
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UJvhy UnIó
S<'lley Ernó ,
dr. Oibúcs Emil "
dr. H ~r:rvúy Hugóné
Utay Arptd
G.ibor Anta L
dr. MáJay De>só (KapOlvár)
Puse]y~nz (IX. 23,)
Din'el Miklós
Illaz PI/er
S"ath mtry Laios (Szolnok)
DtTZ:si Julia
Kisgyörgy Sándor

o

Irsai Ervin
Barth ~

Pilma
dr. Tólh György
03S~e,e n :

Ezenkivül d r. Oi l sz~c, Em il urt6] ugy8llerre a célr~ bplu nk 50 li rit, dr. Au<lerlitz V,I_
mos urtól (Birtla) 12 C5-eh kOJonál Dr. Nyired,.
Jenó alia gyiijlÓivtn k'nlulatott mintegy lélmiU,ó
k<J/"ona adominyt jövő sd.l11 un!tb.n fogjuk ny u~
thnL Addig is kósronjiik. Ków"jitk. Klisz~"'ia.
A ma-

• Az /sttn
•~.~~~" 8·ig btloiyt adominyok:
dr. ~lfry ~1 i
10.000
dr. Haiós IUla
25.000
f iirst Odön
100.000
dr. Kcnma Jenő
125.000
dr. HMUl/by Hugó
100.000
Oőmőry Kúoly
12000
dr. H«Ittváry u hel
100.000
dr. Ht derv:!.ry u het nt
SO.OOO
H u mo, Árpád (Tatabinya)
10.000
dr. N~mes Aurél
50.000
Dlmé ny M6ze~
10.000
Sukely György
14.000
Jóun Miklós
dr Qothúd Z$igmond
Papp Mih:!.lv
ZsIR mon d Urim::

dr. L Stnoor

Az. Unitárius N6sz6vetsfc FOn ...
parmato n .
A NÓSlóvets.ép' elnöke ts I~"i"'ö' :!~"
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testvérekcl

~]ázs

dr. Nylrtdy Jenó
JOa n Miklósnt
Széke]y Móus
Székely Andri$

G. P.
Bozóky Emil
dr. Mikó ruoor
dr. bi ró Daniel Oibo r
Ntdlel" Ferene
t11utler Ferenc
Föntu Lajosné
&-. O, mll5sy Gyula
8011r J'nos
Beke

vid~kl

Mózes

JinOlSY Pti (StoInok)
&rabú Aron
•

•
. , LItoljjn j61 IJItIrI6m64t Iy\Ikbl, kaI·ecu.'
..-d6anyÜ: $MetÓ pndosUp. Jutott abból
oIthonval6knak is. Egin uton kl nem fogytak
cJrekacsevegl:sb6 I. fumJst tUrti~it.uV3 me~lrA'!.Ü~yilT ~h,,~nyektt. Ml halli'Uuk t mCi'trtelUlk
belőle hogy' vend~2'r'IÓ szal6k nem csak lestdktl I.ipltltJk fel I kicsinyeknek, hanem proli"
dp1tJtkot nyujloltak • loe-tJrony fYcrmekl Illekgel< II' IRdvu. ~lejthelelJen cmltktr egy boldor,
duíh. 'napsUZUlI nym"', I fcl~re"leltl!k ben-

:z

n6k az emberi tnmlc legncmeKbblt.!t: I mtly_
hjJtl. At IIlen ildj .. me&,

Kte$, IollvboSl fakadó
'kel Hlcl

Slean.
IIJu~'

konf • •• nc:la Holla ndiA",,,,
A modern kerc'lltnyRg fej lődő óntudJt:it
m; sem bi ~onyitja Jobban , mint IZ hr6J- Evrc

nemntkő..
koWlEon fejlődik ki

,.,1011

1c000fc'cncji k. Ezeken a lalilaz n t2'tu:stie5 b egyso!ges
k6zsullem, .mely egyuer mq lIiv,lva leK •
$Zft1ebomlolt európai lelke! az emberiúg megujllod.b'naJr hillben ~i)'o.Jlenl A felvetődő
probltm1k I nyuplln keres6 ernber-probl~rnji ;
ha l;k~rill nekre feftlettt adnunk, akkor meg!a'
Ultu~ lZ! IZ Archimedesi
ponto!, Ihonnln
Idmoldithlljuk a vil:igot.

.~":'~'

!ral IeIAUeM. A tibof beI'r-'pg 1INIo''); ..
IronyhL Mellelte
6tked sMor, m~l! tA __
ruk II Tisztwvók swt&flnat ld, trY.
Da~<4
kblt ,ölri!!va. Az. qyetnnL tanhok i!s IM....
II tibor trY üvollhbl esende. PGIIlifa
tlilY kb kö~ú $lOlgil I&kbut erylk lelMf.
erd6rt:, mtsik otd.alJ.val pediIiI II datelen rÓlla
fel~ tddntve. El: q;:y{k lelil~ubb pomi_ l tibor-

az

m.zm:

,u.

A tibor nlpi nndj~ mlndtnldntk ~
I'\IIIn mea kell tananL Reuel I~ 8 ór.u.ar I liborklltt6s tbresztÓI, este II Órilkor talurodól Nit.
Naptózben "ttkem van, mef)'1'e trombita (,
hivJ' 6ssze I rmtvev6kd: l€l 9 ~kor rea •
I órakor villbreQeU, of. órakor tu, O Órakor
eMd.. ~ ftkeztliek köw idG ls uilílOrU Ww,"
kosúl!'liIa[ Vin lelhanlltlvl 10 órakor reggel
istentisztelet. Utána. vaU egy tanAmak, vagy cO
papnak IZ eIÓld:i.u, amelyet a k~rd~ rnegbesztibe követ s e~ rendesen eltart I óráig, a viilisreneli idej!ig. ViLltsrelUeU utm siJentiWll
van a IJ.borbll\ 3 órtig, de ~tlJni ki lehet
menni A dtlutin 51!t'vat, i1tfkbl stb. telit el
A j~ti!kban nagy mesterek I ntmetd1: & u
IlIgoLok. A ci Óni ebéd utin Ism~1 cl~Qú, ck:
most mú ti}'etetni &; teololilui hall(al:6k u
előadÓk U I~nl megint melilbes.z:tlés, melyet u.
titi Istentisztelet kÓvet. A $(ent szolg.ilalot lelv"t"" ót nemul liai lartjtk minden nenuetnek
eiYedQlvalő, örök Atyja clótt.
Az ~tkezére kiilOn dtor Vin mindjlrl a
tibor bcprathtl, mellette a homu ker~kpjlúlor.
Az ftkezfsre az elökts:ziiJelet a .kotv~· ....!gZL
felviltv. minden nlp egy-egy sitor lakÓi leritenek, ~sztlll bontanak, feluolg"nat.. Az uz" l
IOhelyfn a t.iborpmlncsnot Qt Egy szelid ",nyol
kfpú bOlc:sézettlnhallgatÓ. C$ttlgetyilvel adjl •
fett az imúa ts at ima v~i~re. Mindenki csenelben vfid az aszta!i .iJd.bt lma ut.in jÓ ~tvtgyd
kivAn, mire IZ egtu lutal .hnonló~pen·-neI

viluwl. Az. ebMel B.Zellemes

megj~kkeI.

vld.im dalokkal IQ$wezlk. Ilyenkor elem6belt
vin. francia & I holIInd.. A holland IrelWyea
s42nek, mely IÓleg I jól~!b61 flllad " ebH
utIn mindenkit maetvat razad vllóbaD Jan sle.
eesetje aU való jelenetei 'itb_lót ilyentot. Eil:tor
VIII a tÓfVtnykezés Ideje I.. HI valaki nb""
Rabtlytllandgot kGvt:t el ittletti mond leletle a
1'OfIÓnWII vbzt6rv~nYR~t.. Az. UtIeteI egy kQ~
nÓf Rmummal h:alj1k vtgre. Az udvaron ill
egy "pumpa" egy köwns~ge, azlvatlYII, amely
ilyentor 1~lelmeS$i v.ilik L i. ez alt ketl I Icja
hl/tanl • szegtny biinösnek ...
81r a konferencia csak egy httlf ~
ez a Ileretetre m!ltó kdzyeUenso!!g jókedv "
egySttrÜSl!g. IZ egm ltbort egy nlf)' butli
szlw~l!"b<! lorrasrtotta mu.
Tlrj(jnk most ri I konltrencia ~ J'
munkijtnak ismertet~re.
A Subadelv~ Kereszt~ny OÜkot !iz6vef..
Rte (Vrij!innig Chrls!elilke S!udenten Bond)
HU8 ·ban alakult meg HoU.ndiiban azzal a~tuaJ.
hogy IZ egyetemi iJJu~k meemullssa I d~
mln"kQU kereszt~ny~ m~I)'Hael tI1ae1l s ,.,

,

UNITARIUS I!RresnO
.az Inll'adow IOkszo/" egyenesen nWerialis IlI?n.dolkodbu Ifju nak eros mcggy6t6dEst, nazy hüel
;Idjon. A modem viJignlk kere$Zt~ny .uempontból való mogvhsgtlha f6k~pen az ,Iyen nyAri

tibOfod.sokon 1000~nrk. Az ;d~n ImmAr a Inr-

lJI~d;k

lAboroúsl tartotta a mvebég, S:eenben,
'1:Wlk-HolJandla egy kicsiny falujában. (SiteR I
Zuider-Zee-tól keletu fekszik. , DrenIe nevú W tom~nyban. Frleslaod Es DrenIe l. szabadelvil
~gyhhi tÖl'ek~sek le~rÓ$ebb v.irL) A konferencia megnyilisa BUll'. t~'~n voll este 8 órakor,
/!. megn)'jló beszMet C. I. Sleeker a konferencia
. elnöke mondla. OdvöUllte a k~pvi$tlt nemuleket
$

ekO:ben mindenkihez volt egy meleg

$laV"

tUta!! arra ;I sok bar.l.U kapcsolltra, Imely eddie:
is Hollandia Es Magyarorn.ig közt volt s rem~n#t
fejede ki, hogy ez a buAli meleg vi$zony a k~
tivoli omig néptt egymbh.oz mmd közelebb
fo~ja hozni.
Másnap t6·in megkezdődtek a felolvasások
melyeknek sorát itt adjuk.
..Rev. C. flower (C,mbridge, Angolorsz.): "Júus
kiildet~stnek . ~S sztm~ryi~g~nek jelent(h~ge

a mai ~letben."
.Dr. f. W. Hauer (Tübingen, Németorsz.) ; "Ami

a

ItgStíi~ebb".

.Pro!. Dr. K. H. Roeningll (!.eiden, Hollandi .) :

•

(dönl I&usnak élli alakja mh.d Inltlbb
elveszett I egendtk h !i)'mbohunok m6dtt.
ugy, hogy ma nekiink Ism& éI~ lceIl tn.,:
nunk. Jhusl vissza kelt adni a vi\tgtl.all, bofy
belőle erllt és hitet mentsen.
Nekll.nk nincsen l/ibM srillcWe:dnk oly 1'dIbra, amely J&uv61 uól. Nekiink J&us
úra Vin sziikstgilnk. .u ~Iel nagy neh1n!,eiI
J ÚUl nlilnk kell, hogy mel!oIdja nem pecligo
helyetlilnk. Az ó ~Iete emwi élet, de ml
nem ~Iilnk emberhez m~h6 ~I etet. Ebből.
meggondolbból rúnk neh&, de sz:~p kötelesstg vir: Utól kell ~rniink j&ult, Uvetnüntkell mindenekben.
Augusztus 17·h d~luttn u Gnzes kIlIIIIldl
megbizonak ismertették hU-liulc iljll>4g"i !IlO,gll ~
mait ~s a dli1cs.tg helyut~L MlgyU haúnk.ól
csak szomoru jelenJh slólhlto~l A mlgyar diak.
ság nenved, n~lkiilóz, ~hezik ts tanul.
Nagy része s ez kiil ónösen ill unitárius dliktestvéreinkre, hazájából kiiizve, a megtJ.heteslel
kiizkódik, de Sl:jv~ben él m!g-is UereleJe min_
dennek, ami magy~, ami örökk~ való.
Mel;!l ep(j ts lelkesit/i VOlt at amerikai
bizotInak Charles O. ·Oales-nek t>esd moJója.
Rövid egyuerii sl.vakb •. n vúolta iUt a hatalmas
uniUrius ditk molgalmat r amdyröl nekiInk euTÓ·
paiaknak fogalmunk $inps.
Julius 14 -~8· ie: ,tanolI Stl!" hllndon két
csoportban 250-250 IdkQldön konlerenciája,
melyre nehányan m~g Kalifornlából i. eljöttek.
Ez a megmOldUlás is mulaljl, hogy u .unittrizmus valóban az ifjuság v~lI.isa·. E~blrérll
amerikai baril!ink mit te~des unitárius di.ü:'
sajtóval is rendelkeznek.
Ugyanaznap (aU2. 17.) este tartotta mer
Jancsi Unió unit. t~ologus magyar megblzolt
is felolvasú1t, melynek cim~t mir lennebb adtut.
Ar. eUiadú gondolatmenete a kÖV'etkez6 :
A, emberi ~Ielnek régi n~gy b1~ke • XIX
uo foly.min elvesztett~k bitlilret az emberIsq

".IIi-

mee-

.A subadelvO keresdeny$~geélja és jövöje".
' P. Minderaa (Hollandia): .A nl1ás ~5 a lermé·
netslerelel
Rev. Dr. l. l. van Holk (Hollandia); .A Panital
monda".
Jancsi Unió (Budapest, Magyarország': .Az ~n
ktl lelki vezérem a modern életben.·
C. J. Bleeker (Hollandia): .. A szabadelvü kereszlénys~g ~ a kUlsó misszió".
C. flower, angol unitárius lelk~ kanle.rtncia-beszéde, mely egyike volt • leg#deke-sebbeknek, I kOvetkeUI fógondolatokból .111011:
"Al. unitariusopól $obn ugy vélekednek,
hogy azok nem hlSUlCk Júuaban, his~ csak
.kózönRgeso embemek tartjak. Ez a .kOZÓn·
~ges" szemrehányó akar lenni. Pedig ez
előtt.
nem keresztényeljirás. Et a felfog« negron
A vallis, a nemzet, a csaUd es,m~it aiU",!
messze tlti1ja ei)'m!stől az Istent n az embert a mtlerali$ta gondolkozh, amelynek .ede$ fia •
pedig Jéru$ ut bnilolta, hogy lsten a mi kommunizmus.
Atytnk ts mi mindnytjan az li liai vagyunk.
Ez a viligmegv.tU.ts jelszlvfval Ilpelt let.
Al. ~Iet sokszor Ometltk6zik avallinat &;
orvosoini akart minden b_jt, de a betegnek
a modern ember gyakran megfut az 6uzeiitcsak m~rget IdoN m~g nagyobb adal;!ban, mint
közn elól lsten rink bizta a ..lluzttft lelkiink
addig a k.apitahsta rend~zer. KiizdM a rigI
mély~n. Követeli tóliink, hogy isteni ethivaltkizs..ikm:l.nyoló viltggal, de ez a kü~delem nem
sunka! b(o;töllsiik, btr ki nem kénynerili.
• fokozottabb lelkiség elJenUt~ből eredt, .hanem
Is~ennek hlblmas SZÓllIa a I~ek m~y~n szól
abból az emberi ó!lttön~ból, amit ugy
mlhodnk ~s erre legnagyobb bizonyitékllnk
fejezett ki valaki: Menj onnln, hogy ~n keJ&.us, kinu lelke mély~n legguda2abb~n
riiljek I te helyedre.
nyilv;lnul! m~g az ~l e1re lIivó szóul Mi tell't
A mult sdzad 5 a mai ls pesszimista, mert
az ó kÍllde\~€nek jelen1ósige?
nincs hite. ni~cs viligno!zete.. A ~~i elkorhadt.
Hiram hatalmas ~n~k maradt t61e rdnk :
etpuuHtotla ujjl önzése, uJ nInc$, akkor hit
t) tiete, mely berae:yogj. az eg~z embe.l~g
hol t~IJ l h.tjuk .meg ~Iet.ünk ~Ijil, mib~
lörl~nelmét. 2) Tanitán. mely m i!lyS~gl!s mei"remi!lhclünk mire 1örekedJünk.
Ebben a' nagy kere,ésben jll seg;b~nlin>
" t' l ból (in111ició) é~ gazd~g Iapa~lalisb61
ttplilko<ik, 3). H~t(sa a vil!e:ra, mely szebb• kereszt~nys~ és r'mul~t &ök ~
amelyek megusztilva I dogmák rordlJ"'"
N!l·uebb legend!kbln nyilvinult rtgcn s ónuJTI r~gi Itnyben 1i1ndőkőlnek, ami UQmoru
telildoro hilben ts uerete\ben m. ts mindenIw,.
kieUen vi~nkhan.

•

mln,dl;;'2,.- :I ~ 6v ·~ulv.a erőben, _lIeDl~.ben,

x j d' I
. S ~kllgyau XI ! ~1~,,:k>:lY"n h~I.lmu
mUbb w.,u,'"'.',b~~ .~ tO.ekvtsr költői lIlu,-ek.
sr~lJ.me
e .a I
.
, - , -,_ ÓJ ' ,··........ o"'ln'05." 'I!uo
ben o',
,,,eUlI,
A n~-, ",Z ~
fiai " ,on önruda/Olila"; ah.I'k. ml.l ~

n kHH7tfp)'Jtg , v,H';', u tl!:yhiz ulJin,
u e. annl akarják lik is mis-mú módon.
I/Y f.ek közül mlJ;aun kiem~lk~d;k l'Ottsltr ~5
TIto," lükja, f~r$l.r, 1úrlC~ ' 'Inár, a p3td óa:ia Ulján jut mtll'l!'yOződé~h~, hoey
c::• .a bre5Zltn)slg dY,,; mve)hetnek 'ti
d

~SH~U. ~"'IUiXl fltmltdnd

_

·"'lle... f, II di>. kliltóje, , Up.ztlel ~aY(lS I!mi ja mellett IiI.. mfl! a lly.ko, lau v.Háros-

fieR.1r u ),'," ';5 tmher>UTeletnek c!od~~
biroda imf' ; ITljd • filoló!itn. . lin0 l!? és CSI-

Slolt IOllal m.alVl l h.IOI be IZ .~bt~ élei ~It
b IbL Ok ~. I'~n a röldl'ek ,,,,ly tavoh po~tl~n
flMk ~ Il'fg is ~gy I I ah raHlk, ~gy a 571,:uk

doblnlnJll1 Ei!yben his7nrk a r~ n~l,ku!ok hllf\'e l, Az (; hitii k az. Isle" le ~.AnylOl t emberi
Jfle~. Hil 12 e mben~1t 16v6J~bt:n : ~Z at Ö
nl2)' t..,iliIUk, ITel}te m. mmdannylunknak
. •
oly nagy szii, sfgiink van.
Ebben ahilben lI.ltlkoznak hal nem~et lll.
$Irmben 5 u a hit, dr mfglnUbb .' szer~.tet
uli'~kd(; h.l.lmn énf>e fogja "" Jdan UllítefTmtrni Eu,óptl is. Ez IZ egyetlen ~m~nye
I m. gy.t"SiiJ!nlk is, n\~lynek ft"ét ma $Zomoru
letltgek boritj.lk. A Il"Jlgyar nf mzel ma s>.hsoros.n ~.zi , mit jeleni II~szlvevő -szerelet ; de
bizi. renduletlenul. hogy :u:lmi.1I. IS van meg·
dilis a szetelet utjSn s leu idő, mikor a ma·
21,r eRd uj,. a boldoeS:le napja fOija besu-

......'

proolemn m~beszftáe követte. Ultrl C. flower lelk8t' inditv.tny.ira az
ee:f.~ gyűlb Idkesedb.el hartro.tl el. hogy l
szenvedó mlgyar dl.l.k$!en.k üdvözletft 6 sze·
ret.ltI k!ildL
Ez volt az eg.!ukonkrenda legmel e~bb pOntja.
Barili sliv~k dobbantak ek~or őssze s Nyugat
ti.i m'IiIIJlttk a Kel et egytdülJlló. rokonillan
nemzetin ••. fájdAlmas, lakó ardt Ö'ökké feleji ·
hetdten ~ a jelenet!
A konler~ '1Ii. 2O·in
IllEt qy Ertekezlet volt,
11:. riszt b kimondt.ik
_gallk"listi.
Az tl&d4.!

tlonal

B",.."

I

silrmUlii
lI'yal'lpOd ..1 I~ak IIliilrouli ilm~l. sietni len)'.
\idben .
••
ltfiluJtyft L

H I REK
f'elhlvls össaes hl veln llhu Mlyben é5
.... ldékeT!. Budapesti IImblrilll tiybhlözsqilnk
I mlO'ar korona romlá. Iolytin sulyos ~nz.
ügyi vü~gba jutoll Szeptember els.ejhcl az ese·
dtkes uemflyi kbd.úokat n(m ludll. I(dtmi.
SzeptembtT 16-in egybt:h,vott ~ndk,vűli Kebli.
Tanietl b közmut~(b,k beható l:Iná("$kou5 ts
.Iapus szoi.m\·di!ii ut'n elhat~roll.l., hogy tl(n a
bajon plll<U\atnyilag k inlúm~nyeStn segiteni
kell. A segilés módja pillanatnyilag II lehet.
hogyha mimlcll hivilnk a lolyó fv,e kivetett
elilyhhi adój't StCplember H61 kezdve /uJvon/a
me gjizeti. A segilés módja inlúményesen u. hogy
hiveink k&:(\t\ és t;ir$ad~\mi uton ls egy több·
mil liói .EgyháZJMfarldsl Alap· -ot C}'ujtsQn~ s
ut mrgldeló módon elhet}euiik.
Köl'Stek1mé!h szempontjiból ez.n az uton
lordulunk kedvei HIveilIkhez 1 kfzjllk öket, hogy
a sajil jó uivuk sueaUattra is hallg3tvJ, jójjen!k
mindannyian egyh.izkőZll~iink s eud egyll\!
u"ilirius $lent ugy unk segil$égm; mtIl a buda·
peSll egyhá~köz.ség"ek fentart!" nemcWt: első·
rendű k<h~ rdck, hanem mindnyájunk bC'csületbell
kölelessége. Minden pén2kiiJdemé~y a lelk~lt
hivalal cfmére 01., KOh.t,y.u. 4.) k"ldendÓ. fbi·
rokön; $lives Udvőzlettel
Budapest, 1923. suptember Hi.

,

•
Wler ImnHRt~lrnt ~nak, h. lIIuk~n nem,
1~~libb im!val H bibll.olvas.fPlL li. mhodik

allrllomn IZ urvlcsorthol uíí~ doll!;okat
UWÓ Mikló$ ny. mh. lelOgyel6 ls dr B, IU:J
Fere!lC ./'ndtlrozt'k. Itt ~lIImd hllloltjk u:
un it'ri'" Mi!'5z1ó·Mz lelt!ll!ád.1 s kQlÖnös·" azt,
hugyu amerikaiak olyan bó'~ies· l.ny3gi U ma'
il1'sban r~szesi!i k a Minin lelk~uét, hoey az
bilo ny'ra Mislcolcn. is neayedévenkénl egysteT
lejöhet Istentiszteletet tarllnl. Miskolcon minden

remény meg vIn arn, ho!:y el!~~ges unil'ri us

élei fejl6dj!k kl.
0 ' 00'

D ebrecenbe" sulllember 304n brtOltak
IIszi Id.ludci ülmep.tt hi\ldnlt. J6>:l n /I,\,kl " 5 pihpJ
vik~riu! t' rlolt istentisztelete! a Kossuth-u tcai tcl.

templomba!!, amelyet a alkllomra is súvesen
e" /ledle k ~t rel. testvéreink. Urvacsori' mintegy
40 en vetlek. Debrecenben I gondnoki hivJ!al

cime: H. ln,,· utca 24.

W': ,' C""",. 214:n d. e. Il ó rako r
:~'
a rel. templomban
vl kirius urvac:sora oszlúJ.liiveinkd Sl:ivtien
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