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Temet6ben,')
.MI tudjuk, hGgyha földi 6álorh:lzunk
halltka elbomol, épllelUnk Jeszl'll

r.

Iste nnél - örOkHVlIO •." 2 KOI. V I.

Kerer.zlény Testvéreim! Borongó érzések sz.állják meg kebellInkel. aminl átlépIInk a

temető

kapuján. Odakünn a világ zajában a nagy hajsza miatt alig van annyi idOnk, hogy elmélyedjllnk, hogy
lIn'!llRunkba szálljunk. KUz.denUnk kell a mindennapi kenyérért. KUzdenllnk azér! a csekély (lr(lrnért,

ami ebben a fOldi .Helben néh a napján jogos osztályrészlInk'. Kllzdenünk a be<:sllleltrt, amelyet
kOnnyelmüen - 'ruba nem bocsálhalunk, eltékozoltatni nem engedheHInk, mert etl~1 fllgg ember
voltunk, az lsten képe a mi homlokunkon.
.
Itt a temetO kertben csend és béke fogad mindnyájunkal ElOket. mini a holtakat. Itt
elCSItulnak a földi szenvedélyek s a mondhataUan szenvedések árja nem zajg, nem zlÍg tovább;
annak hullarnai, mint valami védögaton. megtOrnek a temetO kUszöbén. iti a 1~lki bánai is meg·
sunleli örömmé vAllozik, amelynek Isteni dicsőitO zsolozsmaja magával ragadja lelkein keI. Leráz·
zuk magunkról mindut, ami &yenge, gyarló és esendO. Lerázzuk ezt a kl& fOldi sátorh.1zat, ho~
magunkra öltsBk azl a mennyei hajlékol, mely nem kézzel csinált, hanem örOkkévaló, mmt .
maga az lsten .
• Mi tudjuk" - szól az apostol a meggyOzOdés mélységes hangján. A feltámadás és
ÖTökélet hite nala nem puszta sejtés, nem is hagyománvos hittétel, hanem élő bizonyossa,g, a'!lely
napnal világosabban mutatja mindnyájunk számára az ilet örOk forrásához vezetO utal. .MI tudJuk- ~~. bár ebben az lInnepélyes percben is, amidOn lassú tempóban elindult a menet, hogy ebben
I~ UI lemetoben megásotl elsö sIr lakójAt kegyeletes érzések közőtt ide kiklsérje - ez ~ gondolat
diadalmaskodnék a mulandóság keserveln, amil sze.retteink elvesztése okoz bánatos szIVunknek t
AllltOr nem volna egymástól 60k esetben olyan lávol, úgy elszigetelve a falu és a teme'~kert.
Akkor nem .votna oryan szomorÍl és I~hangoló a maga vesztesége ludatában a .Halot~ak emléke ...
Akkor a Knutus k~res%tjét ill a temet41ben örökkön fénylő glória ragyogna kOrOl, hdel, vIgasztalást
ti boldogiló Mes reménységet hintve maga kOrUl mindenfelé. Ebben bizakodjunk, e.hhez fogan·
tonunk akkor is, amikor odakUnn elnyeléssel fenyegetnek a tornyosuló hullámok, amikor elevenen
akarnak eltemetni minket.
Ragadjuk ki magunk .. t a JlJldl sdtOfhdz düledező romjai aJól s k~riOk I mindenek Urál·
Teremtőjét, adJa meg nekUnk azt az örömeI, hogy az élei földi mesgyéjén a végóránk csendes
öitata, vagy kOzdelmes agoniáJa közon ls elmondbassuk, szAjjal.hittel valljlIk :
.Kriutus az én élelem .• ,
• Nyereség a - halál lIgy áldja me, , '",elemnek Istene a munkás falut és ezt ill új lemel6kertet. Amen.
$zefke$lllJ.

") '"holmi tödemt16 .et.tJdó on.clóJa: 192!5 okl 1.
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Gondolatok Heribert Ra..
elm6Iked6selból.

Atyai Tanács.
(Wifllam Law)

•

Subadon IOfdi\oUI : Peraelnt Kozm. Flóra.

N/zd csak Ides Fiam tzi a tdgas ó,/~sl

égbOltozalol a

fejOnk

felett,

amint

rOJla

rendre megjelenik a nap, a hold, meg a csIlloItoknak mtgszdmfdlhalatfan sert!!/!. Nogyha valamI

úton-mOdon tl/llthalndl t gylk vagy másIk ICi
fes're
tztf

vlgleltn vildgürfMn, onnan ezer. mtg
üj nap ls csillof,[ tárl/fna (ef e[ölted suM
Q

" nagyobb mInt amit a (QIdról Idtunk. lldrhavo
fekintes: ké/et, nyugat, lszak, dn "ányában, fönt
ts alant ugyanaz a szidO/eles magassdg, ugyanaz
a fentk~lItn milység . .Es ml(?fs hidd el gyerme
ktm, hO/fY mindez eU!fpüt az l~ ten nagysdf!dho:
fripen. Az 6 szint elölt az egl sz vlldflmln dtnslg
csak annyi, minI fill porszem. ts Idlod eJ'Unlt:
ktm ennek az IJrl}k Terem/óru:k , ennek a surela
Al}'dnok gondja IIOf! terád fs. /lUntha. mds I!ytr~
mek nem is volna csak te magad. Mmtha raj/ad
kivlli más tuem/~ény nem [s várnd az 6 ;nsdgos
atya/ kegyelmé/. Épen ezirt féljed, Imddd és su:·
resd az Isteni!
Testi sumtíddel ugyan neM fogod lalni 0/,
de mindtn, amit látsz, az ö halalmának és jelenlifének tanuieit. Jí.lJulebb van ö hozzdd, mint az
árnyék, m(nt a Ithelltl. Fogadd el 6t Urad, Atydd
ts Bardtod gyandnt. Ugyis ami jót ts sz/pet
töltm fJr4kDIItf, annak mind 6 az metó lelkt a
fdp/dló forrdsa . Én is csak ls/tn keevtlméMI mtri/et/tm azt, amit ntked ad/am. Ef aki az én
/DIdi atyámat mtg s:üfttéstm tMtt mtgaldd \lala,
hallom utdrl bizonyára tiged;s mtg fo'! didani.
Elmtlktdjtl tehdt ides fIam atk !tJltJlt s
trezni fogod hogy lelked tJ!ysurre nef,'t.~ és nagy
gondOlo lakkal telik meg. Tigy jót elsósorban azok·
kal, akik azt megérdemIlk, de félf)' jót altaidban
mindenekkel. Alázotossdlfbon járj a tt Urad ls ·
tened tiótt. Az tmberi gyen{!eséeekkel szemben
Ugy t/nézó, inkább takargasd ahibakat Btcsald
meg a kivdiósdgal. iu/almazd az eltnv/. Or~endj
az (Jrvtndtzökktl és slri a sirÓkkal. O/efd maRadhóz az igaz barátot. Allt/yett, hogy mtg /oro/nád,
re/ejtsd ti o sütést. Bocsáss meg az tIlened Vt·
töknek. Igy lia a K"sz/uual ,.szolgak szolgdia".
De tlf)'úttal a magad ura is.
P. b.
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Ef6!izetöinknek UJbb mini fefe :
•• mig nem fizette be az 1925. évre ••
•: sz6/6 el6fize/ési dija!.
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•
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Vajjon fenntartható Igy egyhá-

zunk egyetlen kis lapja?

:

:
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Az Istenről val6 foga,om mindig lfpbt tar.
toU a szellemi haladással és kultúrtival. Homuos
istenei mfg fpen olyan durvák ~ anyagata
vollak, mint 3l akkori emberek s ugyanuon
szenvedi!lyeknek és lévtdéseknek voltak a'!vetve..
Mert bármily hatalmas yolt H!lmeros költtuete,
korának istenfogalm~n ncm tudott feIUleme\\cednl.
ts még ötszáz fvvel ki!sőbb sem alakulhatolI fenségesebb ki!p a naRY Phfdias lelktben, mint
Jupiter olympus; alakja - bár ennek a kornak
kGltője már nem adolt volna egy isten ajkara
olyan fegyelmezetlen ts fenyeget6 szavakat, mint
amilyeneket a homeri isten prOdukált az egész
túlviltigi társaság elOII.
Az is nagyony érthető, hogy a természeti
erOk kitörése: a szélvéu, .menydGrgés és villamlás
megrémitette a tudom!\nyokban járatlan hlvOk
seregét s Onki!nte'enUI saját · IGkéletlensfge és
bűne jutva eszébe, d/dozatok árán kivánta kicn·
geszteln; II lelké:ben él0, haragvó ts bosszúálló
isteneket. Igy vAlt kGztudaltá az emberek ·és álla·
tok felátdozásának '\7.Ukstgesstge, hogy a tOhbek
kGzOt! kialakuljon Agamemnon leá.nyának, Iphi.
geniának kOltói képzeletszUlte megráz6 tMénete.
A legrémesebb áldozat!<u1tuszt mindenesetre
a fónidaiak úzték, midOn az anyák p~ram:.ssz6ra
saját gyerm('keiket aldoztak fel b~lvanylsten01mek.
S Mr sokkal szelídebb és embenesebb formaban,
de mtgis a legnagyobb mertékben vo!! e tévtan
elterjedve a zsidóknál s Mózes harmad!k kllnyve
foglalkozik kimerltően az aldozatolr,. mIként v~ló
bemutatásával. Es ezt az áldoutkultuszt a .zsldó
vallásban szinlén a nehezen kiengesztelhető Istennek: Jehovának és ti helediziglen megtorl6 bo$z~
szuálJásnak fogalma hozta
.
Urunk _
ez" _,:;

,

•

-

"

teljes
"~''",megismer·
alacsony
a gutantöHnek &lÓ1Ó
'ú.' fiam, megbocsátattak
Vai)'is hidd és. reméld
közbenjárás néltah bocs!·

az atyai
natát. De sajnos sem a lan·llványok. sem az uló·
dok nem értették meg ezt az tgyszerúS:::b~~ n~:
jelentöségr1, söt laldn tgy eg,ész th",/Inl a podón/Q mondást s nem ludv n SUl
u
gány és zsidó áldozaikultuu befolyá:"~~' T~rn
a felvilágosult Igazmondó -L~ le~I~S·At hirdet6
fogalmat a legszeretőbb ""es
ti
mester ..:.. leli képzelellIkben .Isten
ya, a
eivelte a világ bOneii ... " .,..._.... _ tiszta 1:8
Igy csúszott be Jézus, t .IWV<ID
ilO
egyszerli vallasába az antik VIlág POe6DY
miszlikus felfogása.
Mi felvil'gosodott
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Nem nagy esel a világon, hogy egy bá~ány
elvenell. ,Senki sem siratja. Senki sem keresL: A
többi sem 4!re% bánatot mialla. Csak egy anyajuh
figyrl - a hallgató éjszakára. Csak egy anyajuh
szive ver halkabban szomorulOágában, csak egy
anyajuh bámul nyitott szemmel a Sötétbe, amely-

nek rengetegében, valahol messze . . . ki tudja
merre, ki tudja hOl ..• megbánta lellét és slrv;].
keresi az utat hazafelé - egy eltévedt bárány.
dől!

De nem alszik a juhász szeme sem. Maga

látja a jtlékoskMv!i kicsiny kis Mrán)',\!.

Szive nvugtalanúl veri melh!t Nem a kárra gondol. Oh, az nem fái neki. Csak arra gondol,

azért nem nyuguik a szive, hogy egy járaIlan
kis birányeltévedt -

clvesutt. Egy tapaszlalal-

lan bárAnyka. Ad is épen ugy szerelte, mint a
t Benne volt a szivében az is, mint a tObbi.
Uresebb, elhagyoltabb a mező, szomoríibb
Hozzátartozott, beletartozott az il, az a
il az életébe, amelyik mosl hiányzik

Nesz zllrllg a

• • •
csllndes

éjszakában. Léplek
suh~nnak a ~ar.matos lüvlln. Elindúlt a juhász.
&IJál &em VISZI. Csak a szivével megy. Megkeresi
a báránykát.
Hol ján, merre l'(Ient, ő tudja. Csak amikor
az égnek ablakán ál II földre hullott n elsO
napsugár, vAllan egy megtépett, remegO, reszkető
bilránnyal halalén a juhAsz.
tbren már a nyaj is. Vigan vannak apász.
1010k, a nomuédok. Jóságos mosolygás ömlik
szél a kelő nap arcan amint a harmalos zöld
InvOn t4nmló, vigadó pisztorokra pillant Mosolyog. &ldog ti is. hogy megkerllll, hazaiért egy
eltévedt bárány.

•

•

•

. Csak a~inek el~~ett már valami nagy
kincse, I t értI meg. milyen örllm lImIik át uivén
hl ~Rtalálja az elvesztette!.
'
. Jhus. o!yan mélységében ismeri u élet
reJI~lmes titkait, hogy ut senki meg nem értem!.
ha Ilyen egyner1l, szinteiennek Iátsz6 tIIrténetben
nem mondana el nellOnk. Utu6lag nincs benne
rendldvQII m"ystg. A pásztor a vigyáz6. Tenné.

szetes, hogy el kell wmolnia a IegkJnbb b6i:isq;.
nyal is. Termfllttn, hogy érte megy búboft.
Ene megy a mHO vélltelea-vigm, érle meo a
nakadék mélyére - de ha a phdorember oT,..
ember, mint mi kedves teslv&eim Qa bárinykill
atok a vidám és szomonlarcu &JUmekek akilt
ennek a világnak néles mtl:Oin gondos' lceuk
őrizetében, vagy gondolAs nélltUl betöltik u
emberek közölt az lIreaséget, mit csinAI akkor a
pásztor? Kinek kell elszámolnia a sok elveszett,
a sötétbe tévedt gyermekkel, akikért hiiba sir IZ
anya szive? Akii hiába keres rancos, borus homlokkal az aggod6 apa? Nem is kell nekUnk ezt
a mesterien megrajzolt példázatot magyubnl.
Elég szomoruan beszél az elveszett iJtrrnekr61
az élei, a mi életünk. A sok eltévedt, a búnökndl:
legsötétebb éjszakájába tévedt gyermekeluOl,
emberekről tragikus i,Orténeleket mond el minden
törvényszéki lárgyalás~inden IIngyilkossAg, minden fiatalon letM élet. Mikor tévedt ti az a
bárány, az az ilju lélek mikor lépeH elOazl)r
tilosba, hogy a végén ide jusson? - Hol volt a
pásztora, ki volt az az ember, akinek vigyázni
keHett polna IZon az éjnaki"? - Kitól hallotta
azl az tgy szot, amely megmérgezte a lelkét.
Tudom, hogy most az apAra, az anyára
gondoltok. Mhl nem vigyizoll rá jobban. Talin
Ok a hibásak.
Vagy talán te testvérem. Al: utcán. észre
sem vetted, hogy egy gyermek ali melletted él
látja mit tettél. Hallja hoC" káromkodlál.
Beszakadó viz partján láttad jálsqpi a
gyermeket és nem küldted el onnan, forgalma
utak áradatában konn(:elmüen futkosoH él nem
húztad félre, csintalan álékon érted rajta u lako"kerülőket és nem figye meztetted vigy.t.zójl'. hallottál durva &1itkol gyermek piros ajkán - olyan
voll, mint k6ros betegség follja viruló virágon,
amely rágja, egyre eszi szirmait - és nemAfogtad
be az eltévedt gyermek vétkező száját
rtallan
szive Illelésével futolt hozlAd egy gyermek s te,
mert nem voilai kedvedben, elutasitottad ridegen
s megszomorltollál, megriautotl.t.l egy kicaike
szivet, amely nem mer tObbé szeteIni J Hogy
nem a te fiad voll. Ez nem mentseg testvfcem.
Men minden gyermek az életé. A jövM. Amelyben
lalán épen egymás mellé kerUInek a leila .....• ....
és a lenézel! szomszédodé.
Mi a gyermek? Titkokkal teli hUlctb.
Melynek szivében Jövend6 világok képe, országok
sorsa, pusztUlása vagy ragyogása piheg. MI lesz
e gyermekbOl ? Országos kalandor, vagy vilAehlr11
bOIcs? Relltgell rabl6, vagy Itlkllnkre nyugalma'
borit6 Krisztus?
Ki tudni megmondani. Melyik lesz a H'encvenkileac j6 uton JárO s melyik a sdpclik •••
az elltvedt, az elveszett gyermek?

• • •
Testvt!reim I

Kedves
gyermekeket mint
egy is elvesszen a
C$lk a magunkér •
emeIo.nk a ml fl •

-
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hal dr. Nem al:

sem gondol arra, hogy
I
épen erre a sorsra juthat.
eltéved a gyermek. Bereszednt és beleaz emberulvek kegyellens~böl ásoU
.;,;:Azt
hOlY minden ember oly
,a~
s nap-nap után veszi észre
- a tévedések utján tám~
erkölcsi mocsárba.

van a templom 1 M
~rjllnk1. Nos Cl:utAnerí: ;::~=n~ hogy oda
ogy mlt kell és mit, abad
e csalt ~
nem szabad. S I de:
megtanulni & mli
dek, mint a ki, ~~'ny1cá:~gedelmeaked6k, mil.
. A pisztorok pedig vigybu k
mmt felelnek a ktrdésekre H na arra. hogy
Szdmadó eltévedt pásztorokra ~:~ a Ndzdut/
A~ eltévedt bAn!.n kák
~on.
nak. Lelki ~Otétségben, Ykeru:t:O~ tbe~tlbotorkAI
lorok ... akIknek nem volna 'Ij eg
a pástanAzáreli pAutortól akinek VI gossága, kérjen
szive, kérjen a na%áreli Jézus nem volna meleg a
keblére !)lelhesse a fuó res ksz;.retetébOl, hogy
hogy számolni tudjon mind enl k~ . bArfnYkAkal,
ddnak, Isttnntk,aki
".m ,"_
.smnye,
a Gaz·
,,
..... rla
hogy.
.
gy lS
e Ivesszen a kicsinyek kOzul _ Amen •

Bitó La;os

• elvész. ~s mi?

I

•

hogy a más

Pedijt az lsten
egy sem. Mindenkinek

HIREK.

.Telefonsz'""unk: 174.24.
vagy az testvérem. Hogy
Istentianeletek a tövArosban: Minden vasArnap d. e. II órakor az V, KoMry-utcai tem
lomba.n. Minde n hó md$odik vasárnapjan délutr
•
Sotét ulc4ban, házak árnyékában gonosz 4- S-lg a VIII. CsoMnct-utcai elemi iskolAba:
tMénetet hallgat egy gyermek. Ez a századik ... T~rvbe vettük még azt, hogy PestszenUőrincen'
az elveszet! bárány. Ha te Ja.lod meg testvérem ~Ispesten és Rákospalotán (az ujpestiek részére
te vagy a pásztora. Vezesd vissza - haza.
) IS lU) tartunk, ha lehet havonta Istenlis~teletet
Oyongeszlvfi anya részrehajló keze nem ~knek p?ntos idejéről és helyéről kU10n ~rte-:
feddi meg ft gyermeket, mikor káromkodik. Ez a ~sltJUk hiveinkel
szbadik . • . a:r. elveszett bh!ny. Te vagy a pbz.
.Október 31~~n, a reformációemlt!kunnepén
tOft. Te hallgattasd eJ.
Istenhsz~elelet lartunk bpesli templomunkban. En
RU,hája vékony, Jába mezítelen, sovány karját az Istentiszteletei, amelyen tanuló ifjuságunk teljes
eléd nyujtja - kéreget - vigyázz, veszni indül
számban megjelenik, a reformátorok emlékének
ba
nem nyujl feléje kOnyOrUldel. Ez is ~ s~enteliQk
uAudlk lesz, ha elhacocl . ..
November 15.én első puspOkun kTÖI DAvid
Igy gondoljatok a gyermekre mosl, am ikor Ferencről emlékezUnk meg budapesti templ'omunka~nyl remény'éggel néztek k szUlOk amagatokéra. ban. El a nap Dávid Ferenc halálanak 346·ik
Mmden gyermek a mienk. Mindenkié. Mert a évford ulója.
gyermek mindenkitOl tanu\. Másol. Lemásolja
Mlsslói utak, Dr. Csiki Gabor missiói lellelkének fehér lapjára azt, amit lálolt és halloll. kész kOlelebbról a kOvetkező helyeken tari Isten_ az emberektOl. Egy rossz szó, egy durva moz- tiszteletet: Október IS-án Szegeden. Október 25-én
~ulat, egy m?gorva arc és a gyermek - veszni Qfulán. November l-én Orosházan. Mindenütt
mdul. Egy 16 szó, egy meleg simogatás, egy református testvéreink templomAban.
banUugos sziv s a ~ell1lek felvidul, felnevet
Debrecenben, hiveinknek okt 4-tn tartott
csengő lLaeagasa - ts megmenekült.
lstentisztel~tet és osztoU urvac~ral Józan Miklós
.Ti ~ig kedves gyermekeim, akik mosl i,- vikárius. UrvaClorát 47-en veUek. Debrecenben
tM! Ytra Indultak, hogy egy ismrretlen oruágot 16 tanulónk van, akiket Derzsi Kalman nyug. isk.
megtsmerjetek, abban a világban, amelynek tudás igazgató rés~s it vallilstani oktalásban.
a .neve, ha nem tudnátok mikor mit kell tenn~
A b DhDnyel ,unlt'riul gyDlekezet szept.
miko! mit szabad. t~nni, kérdezzétek meg mindii hó 27-én tartotta az 1szi hálaadó istentiszteletet
IlUlelleket és lanitÓltOkat. Mikor legeli$slOr jotte- Bartók Géza polgArdiJ lelkész évenként tObbsz!)r
lek ebbe a templomba, ugye megkérdellétek, hol
,

•

•

kez:ed

OROSHÁZIAK%
A gyülekezet minden tagja jelenjen meg a november I:-.én
nélk010zott Istentiszteleten!
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tartari~ó s

már oly régen

•

-

•
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alja Oket.

UNITÁRIUS tR I EStro
HIvein"

most szen.ik be a

szotUgO:s padokat s ktslI:ilettek ú.rvac50ral auta!!,
mtl)'Jt! a karácsonyi Onnepen dlli~eli po~tat ts
tányért fog lenni az 4Jdozatkész~g. Az OSZl hála-

adó IInnepen is több százezer kor~:,"a ~Ult OSUl'
II
fselybe e célra. Segitse a ml egy Igaz 1 ~le
nü'r: II kis gyOlekezetel, hogy nemsokára halh~.
kOl emelhessen tiszteletére.
.

nunk az
Minden
kozók

,..
011

kis

Október ll-én délután volt a Csobán~-ul~a ,

iskolában az elst! Jstenliszletet. Józa~ . vlkánus
imádkozolt és dr. Csiki Gábor misStÓi lelkész

prédikált egy nagy iskalatermet megtö1tO közönség
elOlt. OAvld ferenc Egylet! ebv
• •uSZL
• . va llá sos
estélyIInkOn -

október 2·án -

templom

hallgatta

élvezetle]

elöad.isát.

Amerikáról,

axokról

teljesen ~eg~eJt

józan
a

VIkáriUS
városokról,

ahol megfordult, az intézetekről , melyeket
megl.1togatoll az ottani . egyhuak . \@.lláso~
é'etéről,
sorsaikról, az Impozáns JubileumI
IInnepségekről s az egész uton szerzel! tapaszta·
lalokról festell szfnes, érdekes képeket. Másfél
óráig tartolt az előadás ... rövid másfél óra .•.
s ezalall bejártuk AmerikaI, Angliát, láltunk ott,
ahol nem jártunk soha, résztvelIUnk - az előadó
lelkén kereszIUl - unnepélyeken, amelyeken otl
sem vollunk ... A müsoron még Nailx!rt Aranka
énekmliveszn6 k
.
súmai szerepeltek a
rúségére.
Dávid Ferencz EgyicH mAsodik vallásos
estélyOnk novembtr 6·án (pénteken) este 6 órakor
leu a KoMty·utcai templomban. Felolvasás és
mtllfelelő mlivészi zenei számok töltik be az
esttly programját. Hideg idő esetén a templomot
IUljUk.

•

200-an vetlek urvacsorát bpesti templomunkban az őszi hálaadó Unnepen. Kenyeret erre az
kalomra Fenyédi Péter hivUnk adományozott. KO.
szönjUk.
Unitárius Egyházi Igazlato Tanácsunk
f. hó 6 án d. u. 5 órakor tartott olést " lelkészi
~hi.vatalban. Az ülés tárgysorozatában einokileg
ehnté:zell és folyó ügyek, kUlömbözó jelentések
es indilv.1nyok szerepeltek amelyeknek tárgyalása
a kéiől ór~ic: elhnzodoli. Az 19. Tanacs (llé~
elótt a MI~Ló:Ház BizOllséga tartolI gyUlést,
amelyen a Mlssló·Hwl és a Missió--Ugyét t.1rgyaló kérdésekben löqb fonlos határozatot hoztak.
A

K,k
6450000 K

aegilenek építeni,
szeb!)!! tes.zik s a
hogy nem kell behajta-

p~é m

"". a

Magyar Nemzeti Szövdoo
ség veszprémimegyei kőrének október 17.~n
tartandó mUsoras estélyen Józan Miklós viUriltJ
lart eJóadht amerikai ut járól s $.lép utjáa azerzett tapasztalatairól.
A Bethlen Oibor Szövetség ez idea II
naeysIa ásu ünnepélyt rendez a reformáció em·
lékünnepen október 31-én esle fél 1 órakor I régi képViselőház t1léstermében. A tavalyi ünnep a
pesti protestáns lársadtl.lomnak hatalmas megmozdulása volt: a teremből akkora tömeg sz0.rult ki, amely megtOltOite a Kálviniéri reformálus
templomot az ulolsó helyig, ahol róglGnzOIt ph.
huzamos ünnepségei kellett rendezni. Az idei Onnepély előreláthatólag még a tavalyiná! is impozánsabb megmozdulása lesz a székesfőváros protestáns társadalmának. Az ünnepélyen Kibb pr0.testáns magyar egyháu és világi vezető emberen
kivül a német protestantizmus egyik legkivalóbb
képviselóje is felszólal.

I
I
Dávid Ferenc Egylet vallásos estelytn
november 6-án, penteken minden budapesti
unitárius ott legyen I
•

II

Az angol órák végleges óraredje a kORt
kelŐ: Kezdóknnr: héllOn d. u 5_7ig.Hz4eNtnok: kedden d. u 5-7-ig. TdrSllIgd$: ,mi~.'
hónap elsó péntekjén d. u. 5-6 ig a ld" t i hivatal helyiségében. Amtnyiben I jdenl~k lOun

les}:nek, eselleg más napokon is. Missiói JeJkáz
tervbe vette, hogy angol irodatmi ismerte16 elő
adásokat tart ts ismerletni fogja az angol él
amerikai LlnÍ1aríus egyházak életét.
A koJOllv'ri reform"us
n3lf'Jkban Qnnepel1e fennállc;".á;".i.~'k;t!~
évfordulÓját. Az Onnepélyen ~.
Ule tgyM:talt képviselői is. Az
nevéhen Ferencz Jónef pO$~"J a
ház nevében J6siu Gibor oaI'Ó
egyMz r~r61 JárOlsy Elldre """"'
éves teológiát.

•

,.

UNITÁRIUS ~RTESfTÓ
A kateleuégtudás áldouta, lelt aug. 25.. Qilralri KAhnán C. F. R. mpzdonyvuetO a
"llelyltere5ztúri jZ"imn.hium igazgatóiának, GéIfaM Simueinek testvére. Brassó felé vuette vo-naiiii at augusztusi viharos éjszakában. Szélv~z
dOhOng, villimlik egy villámlás fényénél a vezelO
éber szeme riad lan lál/a. hogy vele szemben egy
mbik vonal sz.1guld A botfalui pélyaudvaron
valakinek a gondal1anságából fékezeUenUl heverl
egy teher kocsi. A szélvész könnyen belekapott s
rOpilette a személyvonatlal szemben . . . A mOldonyvezetO e/sOgondolata az utasok ~lete . . .
menteni aket . . . fékez. Az osszeUlkl'lzés elkerUlhetetlen. A teherkocsi összetörik, a vonal mozdonya kifordul. Az utasok egy kis rh.kodbt
szenvedtek csupAn. A katasztróiAnak egv halottja
van: Gá/falvi Kálmán a mozdonyvezet6, Géprészek átszurltik, forró viz /etg"elte, de keze holtan
is a féken voll Teljesitette kötelességél élele utols6
pirtanatáig. "Légy hG mindhalálig" . . .
EIrf nagytehetségű unitárius írónk áll
mostanában a szinházi irodalmi dic sőség fénypont/ában. Dr. Boross Uszlónak, a 8 órai ~jság
munkalál'5ának .Gyuri úrfi- clOlG darablát a
Nemzeti SzInhAt. igazgatósál:;a elOadbra elfogad!a.
Majdnem egy hónapja játsszák már darablát
hetenként 3-4 esten, mindig nagy sikerrel. EbbOl
az alkalomból is szeretettel köszönijUk és udvözöljUk az [rót.
A Protestáns Diákmenza Qnnepélyes megnyilása okt. 4·én volt a .IX. KOzjelek,~c.c~i ~Ikező
helyiségében. Sok unitánus egyetemi IfJU IS részesOI ennek az intezménynek kenyeréból. Isten
Aldása legyen rajta.
Ot. Molnár Jenő Antal alia, okleveles
zongoramGvész és zeneszerző lakásán (V!., Nagymező.ulca 7. stám)- és házonkivOl is zongora,
zeneszerzés és zeneImélet tanitását vállalja. Hilsorsosainknak méltányosabb dijakat számU. Bizalommal ajánljuk hfveinknek az eddig is anny i
sikert érj ragyogó tehetségű ifjú művészI.

I

GGmGry Károly

I

gazdasági tanacsos, budapesti egyh.hkozségQnk
kebll-tanácsosa szept. 26 án, 66 éves korlban
Alagon mtf!:hatt. Temetését szept. 280an Józan
vik3riua alia végezte, aki ~yben a gyaszoló
családnak az egyhátkOzség kebli·tan<\csának részvété! is kifejezte. Vigasztalódást kivánunk II
alróknak.
Kövendi Oa. Jenő ny. kir. táblai ~anácse~nök,
egyházi főtanácsos, volt orazággyfilésl képvlseló
f. évi szeptember 5·én 78 éves korában Tordán
meghalt. A budapesti e~yh;!.zkozsegnek épitkezése
alkalmhal O volt a Jogtanácsosa. A történeti
múltnak szálai SZaTOsabban füzik hozzánk 6t
mrt ftjdalOlasabban érezzük elvesztésének gyászál
MeuCfcsy Béla rel. lelkész ZUrichben 45
fvel korában meghalt. Évek óta vezet~ie ":011 a
~::r-ti ,ef. ifjusagi egyeliUletnek. ifi· SZllassy
r dr.-al pedig ők alapitották meg az elsO

cserkészc~apatOI M~2"nrorszAJ,(on.

~~lIInszky MlhUy 'loti vaUb t:s kö~"kta_
tásOgy. államtitkár. evanl:él;k\l~ fRyhfukcrllle.;

feWgyetO. 88 éves kor.1b.n. október 6-.1n meghlU
Egyhiz~nak munU.. hG, áldozatra kbz taRia.
volt, akI é~ékes egyMztOrténeti jogi, és politikai
munk.lkat ~rl . Még magas kOrábln is dl;llgOIOIt
az evangéhkus . és Idormalus et:yMltört~neten.
amelyeken ,neglrásaval az Akadémia bizta meg.
KulfOldl tanulmányulra mel;l\ október elején
2 évr~ FUlöp Zoltán papjelOlt. Mbchesterbe.
Gödre, egy csendOrliszthelyettes hilrokonunk
betc:g fdesége é~ kél fiacsUja mellé erdélyi aszswnyl keres szakácsnOnek. fizetése: koszt, lakh
és 4-50") ezer korona.
Nyugtázás. A ~Patrond.zs Egytsuld--be
fizetlek : dr. Májay DtzsO KaposvAr 1,000.000,
Sinc~ky Géza GyOngyös 100.000, Faluv~i Áron
Rá.ko~lili(el 100.000, dr. Hajós Béla Bpest 100.000.
Pétel!i István NyirbogáI50.000, összesen 1,350.000
korona. A budapesti ej!"vházközség orgona ja~ild
sdra adományoztak: falu~égi Áron Rakosligel
100.000, Józan Miklós Spesl 500.000, összesen:
600.000 korona.

Régi képviseJöházban
október 31-én este fél 7 órakor a reJormálorok emlékDnnepe.
Az Országos gwQjtés eredményét az UnilArius ~rlesitő novemheri sz.iOlAban kezdjOk el
részletezve közOln!.
Egyhá:r:fentartásl Alap·). F. évi ja~uári
számunkban közölt elszámolás óta e~e/1 a c!men
a következO adományok érkeztek: Dr. Molmi r
Jenő h37gondnok utján Feldmann G. K'troly 7
millió korona: Szl. Mihálynapi persely 631,300.
Konfirmáló Ifjak 59:> ele r, Ormössy Sándor eZJr~
des 250 eur, dr. Uszló Albert (P.!cs), Sa6s
zsel (etQsllakodalom), Tóth AI1~erT, ~r. Jak~b Z~~
tan (Szigetvár), Botár Ji!.nos. BIró Llpór,
n3.
udil (eskuvO)'6ancsO S\ndor. Preyer~
J · -< N~" szi HAlaadas pe.selye (~lolnClI()
CZlRc..,r .....
( K ' ) 5'1 ezer
l oo-HJO ezer, Lengyel Józ~tf
IspeSI T Máthé
Ujváry U.szló30 ezer, Wasl dl J3n05, I j)o wke
Lajos (Avramesti) 25-25 ezer. Krantz . tJUIÓ
(Kassa) 21 ezer, St,ernlhál Dóra, CS~i~~1 FerenC
(Kaposvár), Szeder/essy Dén
~j.i.k a jószivO
(CzeltdömOJk) 20-20 ezer.
oga zönet~t Péladakozók egyhlhkOzséglluk ,hal~~gkyö~ jÓ!~lelbefl
dájuk buzditson mbokat IS.
.
98')8 300 K
meg ne restllljUn!4
XV. közlemény összege
3L'343'180 K
l-XIV.
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"
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Kádakat

BIRTALAN LAJOS

Pattonyolla.

kárpitos és diszit6

BoredtDY'ket

BUDAPEST. VII., AKÁCZFA.UTCA 58.
f',!lIal .ngol bOr·, szalon- és fuggiln)"d ll~i l~!lCkel

5zer,zimokat

I ibt>.t szabadon illó oltomin etN!tlfö-d,v.tnyok,
'~~anyos A~ybel~ICk. matntok, ablakrolók k~ 8!i.
télltl ts autók p!rnhhát 3 legjulán)'osabb Mo,.
ViMklck soronkh'lU pontosan klszolgál1alnak. ~z:.

Tragacsokat
Kocsirészeket

Pl'egek. rOnön)'ök megóvását is mol~lllanllb1
,jllalom.

készitOn

Budapest, V., Kálmán-" 21. Telefon : 5:34

IFJ. INCZEFFY
o. 'F. B. AIUl

Budapest,

BERDE ilflJOS

~lIgedtlyuett

Vllm~~o.,:];~;~~::"

Cipészüzlele

60. I.

~m

1.

Budapest. II. Batthy'ny-utca 48. szám.
kés~itelr.

'Férii- és
I'állalok.

JaviUst I.

~~Sán:1PÖk szlkszerll

Társaság

A
I

erdél}'! \'OlI.1.lkozásu néprajz;, irodalmi h
l(It1tnelmi kiadl'inyal mtgrtndelhetök:

és összhangzó harangzatokat a legfinomabb

Budapest, VI., Vilmos csiszár·ut 55. sz.

harangféml'ltvözetbOl, Uszta cseneéslI, előre

megállapitott szavatoll uj hangokkll

tiz évi j6111111\s mellett

"STUDIUM"

harangszerelvényeket forgatható vas koronával, harangállványokat hengerelt vasból, szabadonálló, valamini fekvő elrendezéssel gyárt

KÖNYVESBO L T

I

Bud.pen, IV~ Munllm-lI:ömt 21. nAm.
Telefon :

N&&)'rhzt erdtlyle~ből
. I.kult uj vAllat.,

Teleion

186 87.
186-87.
I SukmulIUk, U~p)rodalml, egyhAri h tm'elemi
Ilnllöayl'ek mUra. Beszerez h I~UII minden
~pha~() klilföldi ts beUöldi könyvel h folyóiratOl.
V,dtld ""tt1tmlelbekd gyorun b gondaun elinlb

I

: · · · · · · · • • • • • • • • • • 1• • • • • • • • • • • • • • • • •

:

Két-, három- és négynyOstös

: székely házi
•:

:

szőttes!

tüzoltási szerek és
szivattyuk gyára,
harang és fémönt6de
Budapest, IV., Lomb-uka 34 36.
Villamos megAlló : VAc{_ut, LAng gépgyér.

asztalkendök, törOlkOzök, konyharuhák :•
:
stb. megrendelhetOk :
:

i
•

Deák
Miklós
hitrokonunkn61

i

Telefon: 95-50.

Prém Jénos szabómesfer

a

hilrokonoknlk ..

b.inn;f~le I'\Ih."arrut.

: L.k... : II. KER, TÖLGYFA.UTCA 14. :
:.......

:

••••••••••••••••••••••••••••

Nyomatott

BOenAr

~p;

l

.kI,.: Budapest, VIII., Vfl"atca 33. ..

sajt6ip.ari Clumebea, Ujpeat, LOrm:c·~·M:·····I··

