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Magyaromágn. Il éz\'~ bogy bevett valla. (recepta religio). -------- ~-------• 

H Te Deum laudamuslI , . • 

lma" 
(1927. I. 29.) 

Téged htel) 11icaáriiuk : Th Deum laudamu s, 
a Tó) Heut. igéde\. 1\ mi uÁnkbs adtad, 

DiC8érünk Tt'gedet ajkunk re\l('gése\'el, mer' 
, 

DiCl&iinlr: Tpgedet n:i \'ünlr: dobogása\'sl, mer" kÖliilted \'eliink és kebelünkbe irtad örök 
tor\'énredet, amelynek en~elmelkednek s:l egymá!! ut:\n kÖl'eU::e16 nemsedékek, 

Dicsérünk Tégedet lelkünk b6 fobáuánl , melyet e nagy napon :1 kösös oltárról u.ent i.'geid 
felé boeaátunk, bina a Te \'égtelen atyai kegyelmedbeu és gyógyitó irphuass.igodbao ; mert lU 3tya 
nem re.lejtkubetik el az ö gyermek~ir6l, a kirti,lyok királya nem fordulhat el az Ő \'esek lő no!péoek 
fiait ól éa leány .. itól. 

.!n nyi nebb próba, oly lOk: 61 lulyos kere .. tbordo.ds után, ime, Kegyelemnek hte ne, 

)mt":gtogy\'a bár, de tó rl"e nem _ 
in illook a Te &:I 'l;ntségetl atined elMt, bog)' l'gJ'üttelen mondjnok T.:lnéked fortÓ bdlst ét: kösJonetet 
!\.Iirt, hotr mind u ideig meglegiteltél. Nem engedted, bogy eJtelejdi::enilnk To!l'Ólad, ngy b.ogy 
nt l'.gt3gadjunk Tégedet, am ikor 'Imattan éjsukUon. mRgáuOI mkl\'ilsg mellett \' irrautn, remeuy
tclenöl t il nód tünk éa majdnem kéllégbe ene aggó<ltunk II hus l o rsa felen , Nem engedl,ed, ho~ 
napkó.ben, a.mikor I ~bo.rgau.fott fejjel I ClIilggctt'g lélekkpl jártl1ok-keltiluk 11.1 élet utsin, mInt naL'lWl 
siri Srufl'k, nabad prMái legyünk II kiséflésekuek, eltlluitl"a magunkt61 a Te jóugO!! keaNlet. Iwely 
fölemelt. hogyha eleitünk ; let6rillte hulló könnyeinket, amikor nagykeaerl"eseu i.irtnut ; bekötöI ta 
\"~.rs6 lebe.iult t, amid6n végvenélrben forogtnulr:, 

A lö tétaégből él II halil iroyikinak \"ölgyéb61 II T .. atyai GondvitelMed hosolt kj beuniinu!, 
magunka., h magyar NeWlelünket, bui tib.be1y&oket éa templomi oltáraiekat, ~ Ikot~áuyun kat es 
Wrl'f.o,yelnket _ eaeréf- \'ipu tal6 tanndgi mellett _ a. áldott vil'8()"'~r.\ : llw lkor .mni t ~".gyar 
leu .. Magyar. hitünk él tudA.nnk, .. ivlink utmt uerelme I lelküok h\ngoláu. nem ldi.'gen u'ltö!uek 
bi lvl.nJoll.la lI:uen, banem diadalmal, él6 bitullAI a To orok iluml ;,lgud él au nak halbatstlau 
ipsd,pi melleu" 

E:l'I:gett .. J6 .!tyánk ~dea htt'.e6nk, add máok imAdkos6 grermelr:eidN!, magrar NematliiokJl i!lk 
mladeJ:I tiira 61 lel.ol'ira a' Te aun\ 'ldboda1. bO';' ml'gfogsnjoll I gudag gtömMcN1 honon 
uh' a.nt bari&d'iball lU elbiatett mag. as ul 61et fija, as !:irok ~lfltQ~ Yetéle:. 
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Áldd' U10g, A'tyltnW·l l toI1Uuk, hallánk Kormányzój't. R To jobbkezednek minden Ald4.ával, 
hogy millt Józlm15' bóvOlothollO nópót RZ igMot földóro t 

Ál1l1 mog' Atyállk. llJtOlIUnk, bmo.' vodreit Ó8 tanácandóit a BIOlgMBt lelkének dlolÖI'gel 
IlIRlnl:lltjAvNI; hog; ugY \'ogyék /I j olon való alkalmntouágot, mint Ilo log8:lobb k ogyolmi ajándékot 

1\ To IllOlIt ko~ollb61! 
Áldd IIIOg, At}'Ruk·lIItonllnk, nl' uj mngynr Orl'll\g",0168 Ut HAdt, hogy annak: tagjai -

_ nlin t egy hntnln1!la tábor - ogyórt II ogyUtt muukálkodjauak fl kl:lzj6Mt. B HllaR dinónek: 
olőnlozdifth411 J 

Áhhl Illog II Will népőt, áldd mog II wUllln\lt, aki ouével, vllgy kozóvol korOli mog minden- ' 
11111)1 ktln)'orót,. II mcnnyoi konyór utnu ""ló sr:out vl'tgynkozáual. S ogy osi t, mindnyájunkat IiitUnk 
lfpoh\8ltlllUl, hAzÁnk uorctotóllon , Szont Findllnk ns Ur J ézu8 KriSr.:tu lI llAIe novében kérünk". 
Mi!ll,y~nk !' Surk~u'tJ" • • • 

Orácl6, 
• 

Máté ev, XVll. 4', 
,UrAm, Jó minokllnk itt lakunk I. mondn Póter BS 6 Mosterónok B lZont hegyen, ahol 

bi hliai hir:ldna sllori nt mnr ólelóbon mogdieaőUIt, a tn~itván'yok: szomeláttára eh·áltozott. Araa ugy 
rngyogott, mint II llllp, ruháj n poclig fehórlott, mint 1\ tányllalóg. Vagyis hitom 8zorint", megmu\nt.t.n 
U1nJ:tu, 1I:r; Ő biznlmnSlli nnk a magzl ignú t ormóBZotóbon, nl istonfiuBág lllngnsll\tá u. Mint {ajának: gyer· 
mek e, ft uóp sobeinok gy6gyil,ój:l, IIOlU ki"án olu:nkndlli 1\ lUultt61, amoly II tőrlónelotll arany szálai val 
köti 6t is n nOWl!oli hagyomÁnyokhoz, A u e nt hegyen a mult kót nagy alakjával tflnnlog : MÓleBlol~ 
1\ tHTI'ónynd ó'I'nl és )l1yó8Bol, n prófótnság 081! wóuyi kópvisoJ6jóvel. Mind II kettő ns CS ut~6.t egynu· 
,Rette. l'or'l'oikboll Ó8 jövolldö!é8eikboll kimagasló holyot logIni ol a Me8si:hi mogvfLltáa gondolata. 
HOllyno ml\rluildalnák t01l4t nl!oknt, nkik", uemzotéllitéll ungy IJlUnkáj4bol kivetté k II maguk réazé\ I -
Póter apostol naiv kÖ1VOtlolls6gg01 mondogatja: "Ul'~m, /ó m(nddnft (if Idnad; fl_ d.roó, cs(nAI
lan" (I( '"írom frA/Idol. n~Ad eglet, Md~~snd elld, Ilfg~$nd egl.tu, Hildd Jako.dk ogyol" 
UOuHllódstl,l:(Abn n, kö:r;"otlon kÖllolllen ogy ik a nU\Bikkal, n Pr6lót-a8ng lel kfl, n tön ' ény erejo éli a. 
(wnngoliumi l1ótosllóg, UoMog nz n nóll, "melynek Tnnáosábau oz 1\ há rom IlUogln.Ha Ó8 meg ie tartj" 
1\ lUugn mogillető hol~'ó t;, Ott lliilollyá rn m(\górtik Ó8 lUogbooeUlik ogyDubt I\:r; emborok. S laten 
or .. ngánnk mennyei llolgMl'Iá,ltRllntl oz nom ie lohot wz\!Jképp, 

Itod\'oa Bi\'oim é8 BonfitárSl\im! - A 8zin vlUtozik . .Ibon nz Unuc pél,,08 napon, II magyar 
OruÁggyUlél megny it á.áunlt 8zont lIupján, II bibl ui kerotok 'kiMgulnnk. Lellei nemeink: eMU II meg' 
tl ic86\Ué, 810nt hog)'én, mC,I:(Jelcnik: 1\ mngyur 0 611ill8'l, uomUuk I:\tMrl\ ol\'i\ltozik:; M ell ugy rl\gyog, 
mint 1\ nllp, rulll\jn podig tehérlik-, lllint a fÓlly088~g, Nnkem pedig legalább igy mutnlja meg mRgát 
1\ nHlgn tősgyökores , ig.Isi termósaetében, II lolki Ile mellllt"ig mugllall\táu . 

Awig i/le jutolt, óh mily lok ftdlb kUadolmot. kellott. w eg\·ivni n jóbaráttIlt - ellenséggol 
~~}'lIrtil\ t. 8 ekij:r;bon - ld IlIdnft megmondani, minő vihnr ' dult 1l0nt (lgyllzer 1\ anját kebelében il, 
lI a Z1n~y lzázad II tl\nuj:\ ozoknok nl emberfelotti kU'Idohnok nok. nmclyokct mllgt'inekelt a költö. wegi)rökitütt 
II lIóllhagyomáll,Y, !I!ikHbn vÓIlOlt n törvény, elacngott II (lnl, lángbetllkbo rnjaolt II uónoki kón,ég, 
I mngnn to8 ótlókhn IIlc(l ot,~ 1\ uCllt:\r 611 nz imÁtlill1g. 

t, 1\ ktlz(lelm o'kllok mó~ mn .iuclleu "\Sga. A leg utóbbi fi\ldnlmll8 stáció IIMo, 
\lell t ujllót - ollllről 'kelleno kezdon\lnk 1 

mintha min· 

Várjuk M ÓIIOl!t, hogy törvóuyt Iul jon il unll:lk tiutelctóblltl é8 mcgtartálábRn noveljo fol RI 
ifju ,1II;I\I~edók-ot, Várjuk lI}'éet. hOJl), tUnol keroutoljoll wilg minduyájuuk-"at ,ég feló ragadjon 1\ 

II Ol1 t1l1l l elkcao~ó8 dindnl81ckordll, VflrJulc J6:r;118t, hogy I\S e\' nogelinmi béteu6g áldálávnl gudagiua 
1\ mlcl barAIMIt, n toehór,uh'ok csüudol rejtekót. 

It I I. •• UrRm, /ó mi"~1t(JrtA (ff Idn"""; II • .-,hroú, csi"AfJan" ft4rom ft.jlé"ol, &Vd.lfsnd t99tl, 
!J snt", ~gg~/. ndtá tg,rlti", 

i(l61' ,.V .. árltlk 2)dA For/lnoot, h0o!ty Uir'\"éllyt neljon 8 uunak tiutelele d, megt-n.rtAea fulott órködJék 
~U I "kig, Vltrj ll k Koss III L j t I ' , ' It-, 1\ hn :r.n tilá~ Ulndliiö ul " " II 06, lOg)' IUÓ ullbnd,flguurelctóvol lUl'gtl\lHtaoll WUl II 

"álló,híd ját" • nrlmnmám,." til ,':\rjuk S.écll~ngi bh,ltut, bogy ujból őplhO fol 1\ mD&" 

N 
,um t\I)f.)n I\tlUonl~e (!,I:(}'11r OlfltÓVUf.)1r .. ont ör-öklőgót I~ wAtik oaorő vl'tl 

onU:iltilm Ouui\l ulI l N ~ , Ut 'IUl UIlIt II 'I'e b' I " - om \'llg)Y HT\'á u. nom "lIgy olhngyottlm I' uout hf!gy(lll. \ .. 
leltek 'I' " Ilfl. mN, 8zlHl, It~ "!lUlUlk 1\ Te mUlllmll\UIli(1 1\ '1'0 hulit'l'áuJ' "id Ilklk id6r61. id6te hlUUt'g()~ 

ur" :11) nklknok 'l'e \' 0111\1 • 1 , . • j I N ' mint oulln. 1\11111' ti. TOllltlnyo gydsodolme a agyoUCO nl:' wn. 
n \.ölj.t}' {j\~1II 'I'IIJty ttfl·án, lIonl \' ngy olhllgyOttllll, i:Wri.la. kti rUt' II IIilIl.U\ hi!U oldalli" • köstlH!1volba" 
IIÓllllol 1:'lui ~nkl;~YhÓk mOlledókón, plllotftlt klluöbt1n Imt{llm.1 nagy lAbor ,-árJ" iotdaiUlo&, 'l'lirj." 

• II ~ II - a InAk' IICIl I huMrOlitUt ' 

hi" UlllUk~b.nn{ , ~k!trIlUk I }<~ lnl ullbndoll . '1o~l l1i boolUlutlel EIll' bolorna O bOllll"k miudou lacój'nl, 
ll, ittUnk: ' ''o' '.' b h ' L ' J., .' " .. IUl, lI.aan .. uerelllt6bml 

" . III nitUnk lU Ink uuuk II, ' 
tU UCI& o&,)' IelanLen • • • ' , • 
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Llllki •• •• orom. 
" 

(T/Iomas :Tra',rne. 1636-1674.) 
Tdrva-nyllva dll a nDJ!VlIfldg e/6tted ezef 

órdmilJtl, ol mk akkor boldogit. ha teljesen 
magadlvd tesztel, igaz irlilie'szerint megbecsü/tJd. 
Máskúl6nlnn Q Dórlus ki"cse ls csak por és 
hamu, mihelyt Istenes ci/okra nem lordflod. Mert 
tIIIk Igg 'Dehetsz Óészt szil/ed sze~int a menyei 
Atya dolgaiban. ott van mindeniltl. Es min
denben. KQ/söleg nem 'lY dOlog jelentéktelen, 
durva is kDzönslges; de én még iMnken emlék
Rtm, 'hogy gyermek koromban az utca pora is 
ippoly becses voll elóltem, okdr oz arany j mosl 
pedig 'rett bszel mig többre becsQl(Jm azt. 

Tárva·nyltva áll a nagyvilág elóI/ed. De 
csak akkor boldogit, hOfYha parányi homokszem
ben ls ott ragyog szdmodra IIfen hatalma is 
bbicsesslge: s MM,e beaD/öd azt, amlt mindezek 
beui/nek a te ','kednek arO jósdgdTÓI és dlcsó· 
.igir61, mini a sztplégel, amely rajtok csillog, 
vagy az anyagi hasznot, amely belólOk nármaz/k. 

TdfYa·nyltwz dll a nagyviIdg előtted. De csak 
dkor boldogi/, hogyha 'minden reggel megmutatja 
neked a fényet menyofszdgot; a menyd Alga haj
likdban otfhonosan irud magad ; s az ég és a 
ID/d, s hveg6 és' a napsugdr igaz , lelki ~"ómnfk 
torrdsa a ft szdmodra, mintha mti,is, le ls, az 
Glfgyalok kardban zengede;nél az il6 Islen dlcs6· 
s/gút. 

TdTva-nyltva ' dll a nagyvIIdg elótted, De 
csak akkor boldogit, hogyha a tenger árja ott 
lurtng a te ert/dben és az egtk minden szépsége 
a te kóntbsód, s feledel csillagokból {ont koszoru 
Ikesltl: . amikor Il.RY· irzed, ' hogy te vagy a vig
te/en vlldgmfndenslg egyedüli DrDk6se me 'yllek 
birtokdt veled iga~ b~/dogságban. lelki öramhen 
egybeforrt lestvire!dt6/ nem 'rlgyeled. El. oz U/ban 
v.16 lelki iJriJm. (Jrvendezó hó/dval ragaszkodj 
hát a te Istenedhez, mint a zsugori az fJ kincsei. 
hu, mint a Mrd/II a jogarához. 

Tárva-nyitva dll a nagyvJldg eJótted eter 
4riJmhel. De mindez, csak akkor boldogit, h Jgy
h:J a te szellemed btliJltl is dtfol/ja az egesz vlld. 
lot, .s az égnek c,magai a te csa/ádi Ikszereld. 
ISmtrd meg hdt az isteni Oondvlselés utait mint 
a .ajd.t 6.v!nyedtt· mint az asztalt, amely nUn
dennap megteritlelik a te szdmodra. Kizu/togha
Idon magyardzd meg magadnak azt a tovotDnó 
drnyaf, ~mlb61 a vJldg eMállott. Egyformdn $?eress 
mindenkIt, iJnzetlenOl dhajtua ls munkdiva a köz
bo~dogsdiot. És szeresd a Istent oz ó nagyvoltáért 
mU'Iden,khez • • . 

Ez az Illaú ltlkl iJriJm , 

P_ b: 

Az Unitárius Értesitő minden 
unitárius 
legyen. • 

ember asztalán ott 
• 

• 
• • , " • 

Farsang kezdete_ 
Áll fl. bál a mulató há~núl A tcu'nap m'g 

po tán ' ...... ,. cq- szomorll r ~ ::L \'Igass"'b rm6.jfl. csap ld m3(!a.ara.. do k 
m~r h..'\ngulat fénytelen boruját df:rü~ reggel ,'ált ' r ~ 
VIgasságboz k4sziiltek egész nap hogy eSI~re }uo ,e, 
a borral telt, pohár, öröm~nekbe~ örür."n 'dcsengJen 

bá ba. '_.' J mlll en U'lek 
3. z n , Meri megJott a fIU, .A kissebbik fia a~ a~ 
nak, ROllgyoS\Ln megtépvc még tt tes te is N .. ' 
C kh ' b ,~emu:l.)o 

sa oS?' Itt ou van . .f.:ltéko~olHL minden , vagyon6.t 
Nem I>.'\J , csakhogy haza tért, tb" JlI fá-",," 6 . 

" A 1 k- , ..... .. r.cc_ 
7.C, cg -ovérebb tulkot ,·ágJ'á.tok Ic n,k," k' 
•

. , ,Igy 1_ 
l' Illa ap~a. A legszebb ruhát a s ~a.k::Ldt, rongyOK he
lyébe adJátok reá.. :Es ti mind egész hfuam li 
legkissebb szolgám is ,'i 'mdblok Tölts, \._ n pe, a. 

<> ......' ....., SZOUlorll 
bá~ama-t a. nevetés lé:ek nyugtat6 c' engése, Fél re ti. 

gonddal huva] nincs miért bus'Jlni, hordani a fekete 
i?!m3..t ruhát - ni~cs "k~rt a~ódp.i, nem keU már Iáj
~'ll~mmal g,olldoln,l !obbé a [Bita, hol,jár mit , c~jnál 
!azlk.e" eszik-::, Slr-e vagy nel'et1 Itthon \'Uu, bal.a. 
(Jö t t a. fiam, Hát nem értitek mekkora. bOldogsá.g nekem 
eo. II Moremnel\.1 1, V~gadjatok l 

Es áll a. >bál a mulat(l háznál. Kicseréltúk az a rcát 
mindenkinek, ),linth..1. nehé~ álarcot viseltek \'oln~ ed

dig il. szomoruság arcát - most egys~erro mindenki 
eldobj l, ho; y lelke vig urcát muta~sa, A lelke örömét 
" " A tékoz'ó f iu npj.',nak háza. ez Mind( nld gondtaJau 
orom~ll ragyog, Az apa legjobban. S~égyenli magár, 
r cstell teLtét. a kisebbik fiu, Inkább sirni vollia kedve 
ennyi s~eretet Iá.U..'Í ra, A korho:ás helyett, amiL várt 
örönlUjjopglts, .A pirongatás leckéztető kemény S7"'\I'I\; 
helyett üd\'öz~és, Ahelyet t, hogy az ucc{ua ker. 
getné atyja., amint megérdemel né, JakomfLt rcude:: 
tis~teletére. Ki érti ezL meg 1 0, a ro s.;~ (iu nem. Nem 
tud ja megtalúllli ap jána.k ö römébell llzt a.minek ugy 
őrül. Csak lll'. a.pa tudja, Da ki érti o,zt meg ami a~ 
apa lelkében fórh'mik l Hogy miér l olyan bo~dog, 1I0gy 
n em b;\nkodik s nem kért s~álllon !I~ elp:lu(rolt sftrb:1. 
dobol t aranyat, F'öldf'nck, buzájánIlk, nché~ munká· 
, 'al ~zerzett árát, Nem tlldjn ezt ' ~Ilki csak az 1\ly:1. 
A fill sem tudja - a ross~ lin, Még kevésbé érti 11 illU' 

Ia.tás okát a jó fiu, aldolgos nagy (iu, a, bft!yll, Illenyi!; 
az ajtón hanJ.gos 8t óI'al, min~ a Szálllonk':rés, Mi 
dOlog ez apám11 Ennek ll. Ilaszontalannak ilyen lak<>
mát r elJdelsz1 :Mert e,lvcrle ":!S'yollodal? lj nck l1w 
ég oorátaimnak egy bárá.lly~ scm adsz, ha OlUlatui 
abrOk1 illirHe joga van ennek a csal'argó munkát · 
lan (iunak a Ululrllozásra ~ alti eddig csnk ,'igadolt, 
S~áZ57.0r inkább nekem, én ald dolgo~Oln inkább illU-
1n.t batok, __ El· ó tétülL arce.'\ l sz{Llnonkéró haragg:il 
veti r;~ a Stcme lelke gyii löletét. apjii ra, öccsére, Három 
arc néz szembe, Három s ,ampAr öS9zercbOOn. I-Járom kér 
du I'a r teJe:e t re, Három Wek kcrtsi egymást. Egy ré· 
mijll gyermeké, hogy ne kc:ljen felelni a fellett kór
désre, ktdulultal tele kÜI'etcl a fiu, s mosolyog 1\ 

harmad ik l "lo.\k , a rca, Bátorítva 8\lgárúk :1 s~emo az 
ij ~ dt gyermekre: Ne félj, én I'agyok apá.d aki 1iZá.!llil" 

dásu. vOlJhat C~itiL\'a mosolyog nagyobbik fiám:, In
kább örülj fium, No a tuJ kot sajllfilJ s uz t'h'cs~c~~ 
jussot, hallem ürülj ,'elem, megkerIlIt a h'/ko ' ]l ll€l k 

uo Unnnk ' 
ugy~n ki érti meg mi lörlóut ott, abball (l. Jllbball 

as apa SJivében t Pgyilll testvéreim ki okt i mes al 

-----------------_~ _ _ .. ....J 
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Ilpa. örömét 8 fl nagy mulB.~t II ,o. mu13.t.s~ okit' 
l>cdig muta tni m6g t\ldUllk. Most lS csak Vlg3.~t.Ullk. 
Ha S%Ollloru arccal i s, dc m'Cgjölt II íal's3.ng. h.lIlok 
nincs j6kool-.:l 1 Ki Jlcm tfl1lcolt soba. t IH ,nem ,'~g~dott 
i1\~g b:l l'átok kötött ter it;:: tt 3SZ t~ll~ 1 !hu~enk l :8..1lC· 
r i a l t n ff lly~ugmat" :"Iwely a li oromirb61 Ilyenkor 
r .1nk$zllknd ! !Ii ~rt lllcJatto.tok 7 Es Uli ~rt UlulaltoK ma 

tÓS n f:lf8:W,g id6u Y 
i\Hért \'iglu! IIZ embcr? Hogy nc s zomorkodjék 1 

\-agy mert sok a pénze és jobb ,'{ga n h~uu i . miUl> b~. 
O;ullcrülni 1 Vagy ha szegéuy ember, nkkor 3z(:rl Vi-

gad, Illcrt éppen Car:;;ung nm ? . . 
Sz<.! rtllllém Tostvérek, ha most a léh "lga,ss .1gunk 

tán:ld~mi sl.oká.sunk szerint is törvényes idejéu nm ig 
mcgker.d cllétck, felclm~ lek öllw ag::..\()k IlUk is. Hátba 
a. l egmelegebb 6ri o n jókedx m1moros percében ho%.
i:itok is I>o!Up ,':Uaki 8 mcgk~rdezi tőled , mint. 3. sz:\.· 
monké'r.) ~ ~s sulyos harnggal számad:\.sra vonna. ; Em· 
bs wi dú:O; ez 1 .\lo_d meg Ilu/r t mul lUZ 1 J.H okod V.tD 
crre'i llyen kérdést kiillllyen cléd a dhat Im. más ll.i)lll 

as; fl et 
AII.:I, b1.I II föld ön, ebbeu a nagy M .zb.'Ul, hol cl 

g:ud a l stt'll . Yigan "3iulnk ol\iilunk. VIgan minden 
Jnhball. l:\ez.d6dik a fa rsang. Min tha mind en bá nat 
hüllcnii l clhal:,"yo~t "0Ina mi r benllü llke~ Olyan ,'i
gan " Ig., u nk min tba. nem "oln", m:l..r senkin~1 semmi 
b..1 j . Nem gondo!u nk arra., amit ma cikhltünk a zt boI
nap koplaljuk. Nem gondolunk afTa.: bcogy ma h teme t
nek ~s sok h!umál s imak. Mi csak ,'igall ,"agyunk. 
lliát ,'a jjon ide is megjött 11 ross z fiu ' Ha·za.tér t. Il g ycr-
mek, megbán ta biineit, s ir 'tt ta. ,'étkcit. s megja.,'ult az 
ember ! Megb:\nta. az emb er, hogy apai jUilsá t1 mit lel
k~bcn knpott eddig tékotol t.a. Megb.'i.n ta :u ember, 
hogy szi"e ar:U\yát , lelke szeretetét aWakin kiszórta 7 
, Alomból ébredek még ojod:lla to8.1b !\lomha, ba. ez 
i!:,'":l..z ,"01nn1 .Megbánta. az ember, bogy d~"tt idojét. h:1· 
ugga.l töh ött e 1 Megbán ~n at ember, hogy elllagyta. 
lstent, a ~zerető atyát él most !Izégyeuket.\·e haza· 
fordult u j ra s imiidkozó a jka. bocsánnt:it kéri irgal. 
pl .... s st iv. u k t .AzérI e m gy örö~'l Azért e Ulla mulat
s6..!t Ih igy ,'an testv.lrcim, a kko r tegyélek It: a ' szo
morus:\.g a rcát s ,'igadjunk, Vessétek le a. szenved~s 

ben a keméuy mun kában clSl a kadt ruhát, és ö!tözzctek 
dinbo!. Ar.It\)' és selyem ruha ,-aló a búnbánó em· 
ber t e~ \ére, hogy mat6 legyen megl iszlult lelkéhez 
Jogo.! :.. tény a JKmlp:l a z.t'ne, ilyt'nkor, mikor elven· 
iett l~ lkét taHI j:.. meg a t. ember. 

D~ 10sh '"rcim vigadni késtülJ test "érek. Ho) vau 
Atyán't a.. Isten1 .A lo.d ön mula tó ember a hazatért 
t ékollő fiu eg)'edül lUuhl, ! Hol ,'un ;\ gazda'~ II 
U,jdnhll (ll! II mi hU'u ugullkban , hogy lsten.nNknl 
" ig,ul nuk Ki lemlc mM II tékozló fiu , Juint 1\ lUindig 
{!t'_ul re ,'ágy6, I,,-Ike súp kiuc8ei! pnnr16 cmber , aki 
m ulal ft Mko nélkül t s pazarolja. a n h'ét .. Könnyel. 
mű k~rUykéul koron:\. jának kincseit a ",,-lir:"a dobálja, 
h en-nd6 'irigcrt , elszáll 6 tniwon'r t. A tékadó ember 
hav. JÖtt , lithon '"llU, de lli!Dl a köuuyeit hozta, ba
nem 0 ..... 1k ~·he.i Sd jil , e8:1 \be sem jut boc~á.n:uot. kér. 
ni, 141k p6 l:1\' rt júl t hnm Aty ja h:\zM. fo;ntja. ; II w,
l..-oll? (mber &ro .. uem Ilirul szégyenkene, 6 ,-igad 1\ 

lqn,r-tbb:u.t. SelyellU'uháj\ , n.rnny kÖséntyüje n eom bún
bln ... icU t d sa:ti , de ,·ttku tcuéL rutit j'~ S söw,t ba 
~~ uü be Q ,iga~ hi d ,na k ablaká.n a bé.tyja ; 

, 
a Szonv'ed6 ember. ' r 

Jézuil gyönyörü b a.sonlatdbau 3 :uo cgymfulhoz 
h:,j Jlvo., kőnnyhu'lntó szemmel keresi egymá8~. Hogy 
a békess6.;oon megoa6kol ja egymást. 3 könnyez6 szem 
beszélget egym:\..snl. Búnbinattal borul apja karj:..ib..'\ 
egy mcg lé,'oot gyermek. ~escriin bullut.ja fájdalma! 
kÖllnyeit a szomo~u btllya. Orönikönny csordul ki a1; 
irgnlmas l\If'\ szcméb6l. Megbocsát az a pa, mert jó lett. 
3. rossz; ö rt,;m a· binntból, élet ti. .halálból. S bocsána.. 
tti t kJri hUr:lgos fi ának a. tévedt gyermekre. Tied lesz 
mindenem. Csak jőjj , örülj velünk. :2s "igadtak to,':\.bb 
cgyüt t mind a h!lrman. . , 

Képek ben beszéltem, mert. l es teni 8:l,erotlelD volu;;., 
A tékozló ember szomoru mula tságát.. A bibl ia i ,jelenet. 
sok mü" ész ecse t jén meg van örőkit.ve. Do magUDkról, 
a. halá.lba bult, szomoru~ban, bünben él szenvedés. 
ben vergőd6 emberről még nem látLam képet.. :Rs ha 
a kadna feltő, aki merné megfesteni, a , legsötétebb 
szin:!kkel s cm W,dDá. a nnak a képImk valóságát. ,·ász. 
n[l.r3. tenni; Ot t a. boldog fiu földig ha.jol ~:hatös fej jel 
Atyja. eMU .. Ezell a. képen nem festbotné oda. az .Atyátl 
Csak ké t ember arcát. Egyet. pohárral, L-:!cag6 aja.!.-k:l1, 
'bor ta l mámorosan , gyürött. disuuM.ban, másil:a~ ba· 
ra~ dü.hö~ indula.ttal. ~egbánó..s, boca.1nat és bol
dog szeretet., hol vagyunk mi ctt611 Milyen mcgnyug
ta\.6, milyen boldogitó, hogy van Isten velünk. Es hogy 
irgalomm.::a.l van teli a. szivc éli a legbüuösebb ember· 
nek is mcgbocsájt, ha. nl ember kéri. 

De ki kM kö"tUuk f Ki éni a. bünét. 1 l\á.lunk ma 
faxsang v3.n;. majd a. böjtben gyólUlnk. Ma. ,szabad mu
latni R5.érüuk még sirni. - Kedves tes tvéreim J éz\13 
is viga.dott. A meunyeglőn olt \'olt. De lelke tiszta. volt" 
Ri nem hivatkozhat senki e kérd~ben. Hogy good 
nélkül mul ass, nézd meg "előbb magad. Es ha. ma. kér· 
né fel Isten a lelkedet, ha. most ha!.'Lhi\·n~ késsen 
vagy-e arra, hogy bün nélkül állj ' elé 1 gli ba megktir
d ezué, h og)' miért mula tttU, felelj , mit m ondlln!\l? 
L i m, ilyen a z ember. EltAncolja. a fö ld ön a. mennyei 
j us~át. Elpar...1 rOIja. itt. minden ~'agyonát.. Hogy ami· 
kOr íár3dtall egy föld i álettől, tépett, vérzd szivvel, 
a sok mulnt ozá.s tól szomjazó lelkével h a la f e l é bal: 
lag, no l ~gyen semmije. Ked,'es Testwreim. rare 
ne értsetek. Nem az a. baj uéJunk, bogy most !arsan
golunk és vigabban. m gJuu.k. Kell lU 3. kis mulatság, 
egy p!lr Óra fénye. Min t a tél h idegére ahogy kell :J. 

ta,' ... s l . Ha c5ak 8 !lnyi leun e minden földi \"~tkiiDk, hogy 
egy e"Y.feurlőben (gy.két. rö,'id éj jelt ,'igságOOn olai' 
tünk. Ha csak annyi lenne m inden· földi "étkÜnk, flom 
\'ol!la "eszt'!lyben földi boldogs:l.gunk, Senl mennyei 
üd,"ünk ! En scm préd iká:n ;k bünbánntot soha, wer. 
nem volna ,·ét lrr.-únk. De egész életünk, é" e k: hos.n~ 10-

ra, mi más, mint "igauág és örömkeres~s. }~
d Ullk , dolgozunk. De o .k'\k a I.:~nyérér' . )r\ln~ba tUht-

J'uk mind en kÓ""'ssé::!iin ket dc csak az italért.. ! ora , -o , lik 
ifj uságt61 kés6 vél1S~llkig haN rllhánk~rt. u nD 
ereje, lekiink ér telme c$3-k a lö!dre re~zül os uemgon· 
d al ar. é::re Mint ;3, tánc he",~ben senk.i l em gondol fl 

hoJn:.pi ; apr&.. Hosstu tá nc fl fö:di élei) IImeJlyd ugy 
el'foglaljuk magunkat, hogy ar. Siet Jlolllapj:\.r.l sen
ki nem gondol. 1 .... d1'g van 11 0lnrtp is, amikor ,·ti~ U~· 
kad a földi mulatságnAk II munkáb."1 kell ál!lll. ).ht 
fogunk ott tenni ! hteu .!tyá,nk uive ia irg:llomm~ 
' -11r r.ink, igen, de csak annak felej li cl bij~t, aki 
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'Pro .:J uventute ! , • , , 
A lc(ü.at. boldo" diákévek nivárvAnyos eWekci 

között l;-utat va, kiuek aj lciról .ae röppenoo rel li mul
tat bh-ogat6 önfeledt sóbaJtás : ób ! boldog, gondtalan 
ifjukor, csak egy rüpke pillanatra emeljen ki a réAd 
, aló édes emlékez':' csapoDgó szárnyaival a stilét fele n 
há.borg6 gondt cngeréb61 1- A dial>.élet romantikus 
etolékei közé merűl6 IGlek elöt t a LUlDU16i évek ragyogó 
,eiDben pomp:iz6 képei a gondtalanság, a. deril szim
bolumát jelentik, jóllehet az emberi pályafutás min
den stációja. a roppant küzdelmek, az izmot íeszit.6 

pr6batevések fekete örvényei fölé boltozódik, de a 
fiatal lélek. n rugalmas, élet..s:.emlélete egy siku, nagy 
problémákat könnyU mérlegre vet6, ezérr. mondják: 
könoyelmii, én azt mondom: bölcs. 

A boldog diá.lr.évek letün t emlékei fölött sereg
n emlét larLVa, a Olagunkbamélyedéa lelkiismeretEt 
riasztó perceiben, önkéntelenül is ajkunkra tolul ilo 

nagy kérdés; l vajjon a kAháriát járt magyar nemzet 
mai diákgellcr tcl6ja, ha. elszá!lanak ls majdnem már 
kora ilii.talságiban megroppanásra kárhozott ,'állai fe· 
löl a. gond testeL-lelket tépdcs6 keselyúcsapatai, 
ug]"anazza1 a. u..ivctmelegitlS érzéss..! f(!g -e a. s6lyom
n ár llyakon tovatúnlS ifjuság emlékeire ,·isszagondolw , 
mint a milyen boldog mullbameredéssel riasztjuk, idéz
zük mi öreg djfikok a lepergett évtizedek ,'issza-vissza 
jár6 EZti:emél, amelynek titokzatos bam,·ed.re fölé az 
enyészet odai1lesztette immár soha el new mos6d6 
kézjegyét; 'fuit._ 

Erre a ké16égek sötét ii rny6kába n hajl6 kf rdésre 
- ugy gondolom - könnyü felelet et adni. 'r ólünk, ki~· 
fólag t Ihünk függ, akik a magyar nemzeti éle ~ külön
bözö pos'/;tjain állva, egy boldog, viszollylasosan zord
talana bb d i á k é l EI t cmlékejw l l ok ö t e l e zetten 
k!:~, hogy rójjuk a. nnult_ iránt érzett. hálánk ad6ját. 
a lelen Henvedéseinek enyhit l l~re, bogy ezzel zálogot 
n,yujtsunk eb'Y szebb b jobb jövlSre, (-gy erőteljes, a.lll'IIl 
teti őncélud.g munká lására) kUzelcblorlSl pedig a ,'a1lás 
h tár~adalmi kötelezettségek öu;ctlen szolgála tára kész 
hivatott. ifju generáoi6 csatasorba. állitásának lehe
t6ségére. Aki látta. a világháboru Hjuságá.t egy hero
ni világkÜ1.delem roppant hul Já m\'erést:beQ a rendit 
hetetlen kőtelessl:gérzet, rettenhetetlen bátorlág 
taoHos vt:rtezetél'el liatal keble lel ÖI t., a kinek kereutül 
n envedn.i. adatott a. kelt6s forra.:1a!om B a kü..Önböző 
m.egn.áD6sok sátáni hisztér. á..át., azcl6tt. nem lehet 
kiiOOmbös, hogy vajjon ennek az ifi juságnak ki áll 
tna.jdan alhelyé:re. 

EIUl(:k a k.(:J:<lébnck lenk ivüli 1J0rdtlwjét felismerve 
nlalri tot.t.ák meg a kűlöDböz ~ kö.-.épi8kolák kebelén 
belül végwtt. ba1dani diákok az egye~ ,6mUák s;(h·~t.
illit:kc:t, a.z:o. lyek az anyagi táJnogat1s laz'kö~ein"k 
blltotlt&G. n kivtil még egy igen jtl!ent& chlt tűztek 

laaJUk elé: ei1réu1 a. kűlÖllbö.1S 6vColyo.mokban vég. 

zett öreg diák?k, másrészt az ihe:; w IlZ il1jIV diákok 
köz{jtt aHa.nUó IIzc1,th.Oi kapcl!OJa~ lIIéetareroté8Ó\ ta 
tzZtll, " z (:,cven (: r ;",c1 lJU\6 a..k:ezö~ "kola. tintoelutre 
mdt6 bug)om~Dyaib61 táplálkO'Z.ó klLJ«:5'D.Il:t oa l ánm
a..}mi Ö~Sztl.l'.IIiKWh mi utlen ml!gn}' ih ánult."ábau ,'a-
ló f rvén yuités6t. . I 

I t 1l 1D az (:lgonuCllá6o'n épült fel a. buda.peb'li Dá..-id 
ll'erellcL egylet közmű"elődési szakosztfi lyának keretén 
belül meg~zerveu:tt Cli.lkpatronagll akol6 is, amelynek 
kivélel~s jelentó~égé~ ki,·á.}tképpen fokozza. az a körül 
mény, hogy egy jdegen állam fenhat6~Aga. alá. jutott 
II a.nnuk mostoha, BoJ t ellt:nsfgea magatartása folytán 
válság!)s helyzetbe jutott tsi magyar iLotézménynek a 
kolozsvári. unitárius kOJlégbmnak a megsemmisülé!Rl 
vesz l ) él 31 va16 megóvásá.t van hivatva. szolgáloi. 

A &zakosztály' az elmult év tavas~á.n ~yüjtóiv,e t 

bOC~á.jIOLt. ki, a zzal a. célla l, hogy a kollégium feontar
tácáhvz szilks~ges a nyagi segiul:gcL tagja lUJI évcnkél1t 
esedékes s igy a kollégium réS1:~r61 minl~'Y kőlufg

veté"ileg biztosított tételként námontartott. tagdij 
íOImá.jában fogja. igénybe venni, 

Át gyüjté:l , bir folj.-aw:!ttalételc 6' a több mint egy 
fdé" telt el, ~jnos mindezideig még nem hozta. meg a 
kelló e redm(inyt, Az akoi6 vezetősége szintén a leg
sze r teág<lz6bb társadalmi kötelezeLtBéggel meKtóttkő
z_po_zdil;, tbztu ré.egéhez tartozván, teljes mértékben 
bonOrálja. azc)mt a "aj'no3 mindinkább ,zaporodósaj
nálat os köriilményekeL, a melyeket az ilyeD. nemell ak
oi6 keUó le ndületbez ju tását i dőlegesen netal.in aka
dályozzák , mégis a történelmi relt:16s5~g teljes tuda
tábra.n, a~ elfojt6.:;ra. itélt magyar 8z6 léJekharangkon o 

gatásként hat6 erejével kiáltja: segitselek J 

Az árváu marad t székely falvak dacos dereku népe 
izen nektek városok kIStengerébe szakadt hű fi ak I l de
gennek kalászt on t6 barázdáin, h6di.6k jószága ballag, 
gaw..mducoll kapuillk [elöl régen elr iadt mAr a béke 
madara. ! Allnden remenyünk, bim k0dá.3unk a Ezé
kely gyermek, az er lSs , tanult , gerinces, harcot har
co16 8 harcot megnyerő drága sarj. Segitsetek, ál
dozzatok! lIert' mi mAr csak könnyeinkkel áztatott 
korpás kenyeret lehet.ünk sovány iaz'kjába, II ha kót 
kopog6 kii csizm.AclIk'jár61 lefoszladozik majd a. talp, 
va jjou k i ,·es~ helyet to másikat 1 }la. p, Ti ,'ánöl.-várt. 
sl!rJtségetek elmarad ,id6k Gubefordulá,án nem csi
lingel t öbbé a kanyarg65 HékeIy onzáguton a kQOO
g<O ekh6suekerek hazakigy6z6 tábora. 8 Kereanur 
Kolol~vár lS! i koJlégiumaiuaknemes vonalai mru- csak 
mint rég letihn, 80ha. meg nem valő8U16 dt"d~o. álom fo g 
fülrugyogni pelyhos nekely Ci6kák megénó szemének 
ertelemt61 sugárz.6 t ílkörében [ [ I 

Igy jajg'J.t a ~ z k.'ly panasz ,8 mi 1lIt. kérj~k~· 
d~nkitöl , akinek saivébeu él még a dr.1gn sl1ll6fold 
lohl. el nem naknd6 képe, jöjjön, at'g iUeu, hon 



majdan az itéMsték eMtt magasra szeget t f6vel vall· 
ba La: ,Mindent megtet.tem: FlO Juventute!,. 

L Dr. Nyiredy Géza. 

A. diákseg~lyz6 akció eddig befolyt adományai 
közül különösen ki kell emelnünk dr. Keleti Gém 
fóbpitinyhelyet tea részben ujAt, r~tben gyüjt6iven 
befolyt 1.025.000 ko Falnv~gi ÁrOn nyug. pénzügyi 
fötpn ;1c SOs 1 millió sajit. é; Raffay Károly részben 6~ 
ját, résIben gyújt6iven befolyt 600.000 le. ~ományait. 

Ebelyüt t külön k'eU még megemlékezniink I mreh 
J ózsef f6szolgabir6 urnak arról a fá.radiságot nem is
mer6, Tll16ban kÖ'I'"otésre m~}t6 példás buz.g6ságár 61, 
amelyet a gyiijt6i., akció körül kifejtett, amelynek 
Eredményeképen 3.010.000 ko·t jut.tatott a nemes 
mozgalom céljaira I I 

A fent ne'l'"Hett nemesmvü adományozókná k, ~. 
~nt mindazobak, akik anyagi segit-6éggel járultak 
a patronage ten"einek megva1ósitAsához, ehelyütt ia 

-

• 

6sl'il1te s'dvlXll lalcad6 meleg köszönetet. mOnd ' 
a. Dá.\id Ferencz Egylet Közművelődési Bza.koaztM· 

Az Imreh J6z8'ef b"yüjt óivén: befolyt. a.domán;:'~ 
r észletes elBzámoláait. az alábbiakban adjuk : 

Farkas 14ot~16 500.000, SzAnth6 Pál 300.000 , Bár
kóczy Ferenc 200.000, Imreh József, F a.jth J1n05, Ga.t. 
zó Sá.ndor, GoAl Mj hály, Szepey Boldizs1r, vitjÍz 
Csontos J~e!, Gara,.. Mikl6s, Végb: Antal, Sz.écai 
Samu, Szlcm Ui.sz16, dr. Szűcs Fereno egyenként Ko . '-100.000. Bog~nffy" Kfi.JmA.n, Salacz Dénes, Vancs6 
Oszká:, ErdélJl Józse!, Killn Mih'-ly, ScultHy Gyula, 
BrauOlt:r:er Gyula, dr. Apáthy KA.roly Buzsa Gy-. ~ ,orgy, 
Llebbardt F;rn6, Sugner O~zk.ár, Bergman n József és 
La.jos, Molná.r Pál, Pászt cJ.r DlL:niel., ltötzer bh'án Ko
váos Kálmán egycnkf nt 50.000. kor. Gumik Pá.l 30. ezer 
Kocsis 18tv:l.n és Bádi E mánuel 15·1ó.000 korna 

Osszesen 3.010.000 . 

-

• 



t m ' _ to . 4t;IITÁRIU$ tlnESITÓ, 

, 

• Omh 

• 
bnu .Vltgrik, aki hoJIC:Cll. hulul Ak/l.nnily lII~g6nycn . Ha 
8ohn. ~cmmi jól nem t(ldét, Im. m'l?dig rosJt vol· 
t&1 ba Mi ncllg bántottA! 6s senkit nem s:eerct.tN 
Akkor ls IIl rgbocsilJI • . d o CIIn k ugy, hn to ill llICgbl\ll' 
flul 6lctc':l. do még JU, n. W\dön. Ami kor meghaltá.l, ak
kor IlIlu k~86 ICUI Z!J.rl ajcókra 1a.lils1.. A tuhl n lókoz
ló ember hUJuwivO: UljR S:es8 hnza. rajta. Es térj Iste
nedhet. 1Iogy otthon találjon fL h.erelő Atya .. "ki nem 
lér ho:r;z/Í nat 6 is eiratja Ils n 8zCI\\'etl l!ssel, lájdnlom-
081_orrnl ;trltgHi b aza Igy indulj vig:ldll i, büuM.n6 
Jé1ckkd, hogy már c földün is Ist on hoz érkc1.zél. 
No110g:y M.t 11. dnlt, :unit tLll Oröm énekel n,j kadon , Bi· 
na.todllHk kelljen mcg~jl'lllni egyszer ... , Amen, 
t l IBitó IAjo~ 

, 

• 

, 

JHma sírbak*. 
(Áprily LajosuRk.) 

Ködbevou;ő Mjou, 
Idegeo baMroll, 
Áll a · nóma 8irbnk 
ltloz<1 ulatlnn. áná.n. 
~~öltekiut nz égre, 
Mintha könyörögoe ; 
Minthu minden csillag 
Cask őreá nóznc, 
trte tüodő!cő!n6. 
- Fény beazól a fénnyel 
S ime I . •. 6Zerle8zójjel 
Ködbove8z6 tájo ll, 
idegen hat:\roo, 
Páulort\izok: gyulnak ..• 
Foot is, lent. is c8illl\g : 
Egy·egy nóma si rbak. 

• • • 
Mo:ululatlao. án· á.n 
Nom borong má r többó: 
Hon'adó hlll:ÍTon, 
Óni posztaságoo, 
Zörg610velek: közt 
Ott ragyog ö rökké. 

, .. 

, 

• 

, 
, 

,. 

I 

l. M. 

• A "silbak '-ot (6r) Torda környt'!kén "sirbak"· nak 
mondj:\k. 

A világ legnagyobb orgonája 
• 

Az orgouo. a legtök61etosebb ha.ngszer 0.1. ÖSS1.(l

sek között.. Nincs az a. zenci hang, amelyet kjfejezni 
00 tudna éli nino~ egyetlen ol yan ha.ngszer seUl, ame
lyen annyi 'C.ro é~ zordonság , dc cgyutt.:J. l anuyi l~gy~!lg 
és b6.j volu.'\ k ifejezhet6, mint. 31. o rgou.iu. A há bQrg6 
tonger zugÚ3.'J., I~ menlly dö rgélle, a fUlelllülo C8at.togá3a 
é!; bus éneke, ll. 1 rombila. harsogása II a. hárfa. fu\'allom
stcru lágy r.cn6jc és Il\ indeo m:'l.s ha ug , amely o v'::'glo::
lek kÖtö~t. 'elkép:t.elhetö, egyt.51-egyig lUcgllz6lultal.
ható az orgona. billeut.yüin. 

f.:poo ef,CII v~g tcle ll lökőlelcllllégeé rt. blunuklws az 
a. ba t6.s, a.lllo1yet, ha. h ozzMrtö kozek ját..uanu.k ,·u.jt a., 
ar; emberi lélekre gyakorolhat. Villan6 UlIHluydörgéllé
vul reltűri fe4:t.áut.,itl, a. 10gr6.sulla.hb, uo legbiteUcllebb 
embor lelk4l Li.i '1u,ho, lIZ.clid, lágy ~en6jc , miut. tor-

----_ .-

• 

m6kenyil 6 I tlngyo~ 'CIa, st6tporltl !1.t.ja , mcp:puhilj.'lo 
a Mlck felhtl 80gn.lot~ bará70d6.iunk d u rvl\, göröngyeit. 
s (\tlll6.n rofl r hu\1bnl no.k rá. a. tö redelemre, megja."ul fLs.. 
rn. 611 istones ~lclN hivó igék tUl.gvai a.z Ur 8tolg(~j{. _ 
u~k ajkairól. mcrt :l tulaj el6 mn k(i ~ út.ve (\:t. elhi.,_ 
l~bd6 magvak beCogadti.l!árn. s vnll rá. remőny, hogy 
3zok meg i", fognm~au::lk . Mikor azutá.n végo va.n az 
h l cnt i91,t1llet.nok, uo gyarl6s~a.ival u cmlJO'l u j 'crót. 
oyert mcgk~nllycbiilt. ésCe!rriQRiilt. az lsten köt cl"bc 
OOlelkedet l. lélek öubi'ltll,ulll , örvelldc~6so és üröml';
jongá.sa " y ih 'fluu! meg abbrt.n n. vidá.m 611 erótel j~s 
orgouujá.t6kban, amclyuek b tlngjai mellet. a z öUlllag l.k_ 
ka l 6s Istennel megbékült. hivek Bokasága. kil'onul a 
templomb61. 

Vegyétek cl a z o rgon6.t -n. (omplomból s kivot.l6lck 
az ércot (l. zengő er6t. nz Ur nolg{~já.llak a. stfi já!Jó1l Ha 
egySv.Cr eln6roul ti? orgona., nom fogjfLtok löbb6 hallani 
H7. ::Eg b:trl\gján:tk dörg6 sz6za.tó.t , :11. Ur h(~ragjánuk 
lesu jt6 hungj(t.t. Ol'gom~ lIó lkűL IlŰmu. o. templom, mi
k ént a. torony lIllrang nélkiil , at e mbor nyelv I\élkül. 

E 1.órl' igyeksllik mindon ke~dő gyülekc?et. teljos 
crcjót megfcs?it.ve a n a, hogy mi n61 eli.ibb orgollM Slie
rezzen tOIl)plomába, amely hangjával II z6.rllya L ad ali 
úh ita t.na.k s öSllzeko.Jlcsolj(~ o. mennyot. · és földet.. Ezért. 
cgyhá ú örömünnep mindeu olyan alk(~lom , amiko r 
uj or;,:on6.t adnak 6.t.:~ nyilvánosslíg elött a huszll:íJo.tnak. 

Az ilyen 1I1k:.llma.k olykor e1l6raob"U U\űv~sú él
vezl!l e ~ is uyujta.nak, amikor a. legkivá l6bb zenei al· 
kolá ok szépségeiben gyönyörködhotik a~ összogyűlt. 
kÖÚ.iU1;Óg. h'7. tut'i.r Ilemosak at illelő gyülekezet éli felc
kezet örömünnepe, balle m mül'Ó$ú esemény is. Termé
szet es. hogy Imllél n9ID'0bb és t ökélole8cbb az orgo
ua , aunál tökélet~sobb tl miivészi jt'i.t.ék és '::'l\oezet. is. 

Ertbető tebát. az uz ó riflsi é rdeklad6s, amellyel 
a. világ legnagyobb orgouájá llak felszentelése i'mucp- . 
ség6t várták s amely Liverpool 1I1.ékcscgyh:h6.b.1-n ok 
tóher IS·án \·elt.. Anglia. és Amerika. s más közeli or
f!zá.gok kiv{tló orgouistt\.i és zO lleértői Il.:lb'Y szflmban 
gyiiHe k öSllze er ro ;~ nagyszerü ÜUUCIJségrc, a zo.kuuk 
pedig, akik nem tudtak el meuni, a rádió tov:íb bitott.:~ 

ti. müvós ?'i ólvezolot.. 
Nckünk ukik uem l'ehotUink l'6sz~ s ncm halbat-, . 

tuk anua k 0.1. orgollúo uk batalma~ hllug j.'it. Ó:J fetscg~1I 
zcnéJ'ét o~uk ha l v{UlY se jtohuünk lehet képzeletünk . , 
scgihég61'el urr61, ha. elohnssuk :lZ ori oua. 1.lag~·auga -

gára. jc\lelllza ad:~loknl, amelyeket n londOiII nJ~ógok 
jócl6rc küzölt tlk a. közönséggel I\Z órdckl&lós fc lkcl
télle vége tt.. Sipj:.dnak IIzt'l.m3o W,9;) I, a. legmélyebb
hnub"U közötliik l m. uuJc~ (Is több llIiut. t to nua ~C

hélségii, G gOr billcllt yü ju rUIl, :!22 kihuz;lJaló gooubp, 
1GS regiszterc, a villumos fujtatót egy :I~ ló;!.r6s ul~tOr 
hajtj;. , torjcdellllü l>ed i{{ tlkkQI".I., Logy 1/ te le fou ,:ln 
különböző belye n r.l j ta. c.I hely.:ozl'e, ,~l llclyekcn ál. ti 

113 ngo'16 bn.ngol(~1;kor UO lJIuuká.>lol;:lmk uta",iI!l~ olmt.ad. 
Az Cg68r. :Jó, OOO fon l slOr liugbc • . :·ag)'):1 ütwil· 

Jiárdbel \'lluötlllilli6 magyal' koroll6.ba kerul \.. 
• 

• 
Küldje be minél elöbb elófizelt'sé/ és eimulI 

évi hd/rdléká/, 

Ké/szerannyil ad, aki rOg/ön ad. 
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0 • ..,".0. nOlt " •• 
(VIlI. ktbllem6n1·) 

A 11\'111;tbht " b(l~flu'!~' • • orrondJ Abon, b~14. 
, " ... . n(llliltt tol)·taIJuk. Ten,like D)I~U 

klilil.nll!" II . I, . .. I • L, t' 
C1111ok' 1\ ~yUjtöh' "6gtln,(lg~t kö.ölJUIl, atn II II vo . 

k.,ik. 950 OOO 
»6i" Qtuo.y Jáno. Dudlt.p(l.t. - • 
:ll.8., ln\l"tlb JÓU€I) Al.ód.bil' - öiHi,OOO 
9~!1 I Sigmoml K'ro11 DJlI'.t, - SlO,OOO 
9GO., (lr. l'ó\h GIt1rgy Hl)(Wlt - 8(0 ,000 
i6 1 I dr. Sándor Áko. &.0111011:, 650,000 
SGi., lU. MóJI!' Pt .. hml6bet, - 70,000 
IHHI Farka. KAroly Vt'<rNflgyhhi', lI,OOO 
9114 .: Somlyai KIllwAII N'dnduf, 10Q ,OOO 
965., \ ' illqr Mikló' Sikl6., - - 500,000 
1Hi6'

J 
J ()Ó~ lok Budapel,,", - - 95.000 

1lf.7 ., 111\1rlll: P41ut\ BIHlapelt" - 66,000 
~HiS " KI~. JAIIOI! SllIotl'WRI, - 41),000 
9t.i~1.. lb .flók Gé •• ~184rdi . - iri,OOO 
no., Pil }o'ar\l.lIC Blld.pell., - ~OO.OOO 
9i L, dr. J utab Zoltin SASgt'tdr, l.OQO,OOO 
~n. , dr. ObUl M6r Bndllpi'll" - 100,000 
27!!., dr. lA'1idtmtroet Au~1 U})\!IJ, 10,000 
974 ., ai pkt.\I ÖtUjo N)'lwg,)'bbí', iaO,aOQ' 
iUfo., dr. Ujlaki O~sa nudllpest., iOO,ooo 
i76., &rabh DAninl OrgtwAIIY, 100,000 
»7'1 ., c.~' Árt"d llndN}}{llt, 60,000 
978., fttilu,lovite. r.álSl ~lIl1 " U&,QOO 
9itl., ar. Nagy ~JOI Gflgl6d, - 100,000 
980 .• M!\tyh Sámuel Ptlltnt16rillc, II i ,OOO 
9S\., Ulp,aahu('i: Bála Budaptll1, i~O,OOO 
98\1:., th . 1.ál:tU Huo, I' 100,000 
98!!. , Balogb M!Ú'tou Pfolt .. Uőrillo, ilO,OOO 

. 98-4., tilv, F 'libry Ed\\uó BlldalW-lt., i .OSO,OOO 
985., Bali .. DálutI SICgOO , - - 100,000 
986., Sdu ,,'("r lI llO Killpi'.1, - 199.000 
IS7., Pon&n\(~. arua Blldaptllt, - 100.000 
lIS8 .• lUfllwb Rndrf\ l' __ - --,:-:-:'&:.;0",0"'0"'0 

I-VlU. köalonl~1I1 {lg,yl\tt. : i6,O a.7 1U 
10:1 III önug (lgya.it II P Olbtatarokp4o&hh 

19\Ul. 6,,; 6. IsáwlI ul\mlaki"oulltAval. 

T&1j l" ti .. ttlltlttal 
III ~GYBAzr;:özs.~G GONDONKS.\GA. 

HIREK 
Tete!on.dmunk : Lipót 974-24 

latflltlsztelttek a fOvarosban és a kfSr. 
nY'''tn Miu<l@" ~1I" rmlp d . 6.. l t órakor NI V, 
Kohby-utcal t~mI'IClmbl"l. MiM(\1I hó második 
l·a.l\ulill'jAI\ d. ll." &lIkor II \'lll . Csobjnc-ufcat 
~\{\1l\ 1 i.koh\bilu. Milld~11 hó utolsó "is'rnapj'n 
(l . il . II 6 ra.ttlt PestszenUGrlneen al IUlaull t ('.Ia. 
t';'l\l III l'ulj;i fi i,kQh\l)aIl. 

'[$ktU$t, h _feutelát temd~st egy llaplN'l 
flI6bb 1li!1I b.je\{\l\teui. & 1 Illj" $«h!k'bt!1l llI il'ld('ll lli 
tut .. U@U\ f'16t1 HivlItaIN 6dk: d6t.lőtt 9- U'.lg 
df.lut4u tI-G·ig.· ' 

NOuUvetafo lOnk mimh·u ht\ m'sodlk c..II, 
tarU·k 'l d6111t4u 6 dr.t al ,a"IJa U16lI&1t a lelk"ai 
bin,"-Ibau, Ui,)·aou.ko.t blbll.m~·a,ú.t . 

, .. ~'=-, ) tt T 

. , f ·, ' ' , _ ' 
Read6retnk rúdre ktUb btontiu\e.lekt 

~tunk mindeG hd barmadlk cIUWdlSké.a _\CI 6 
6rakor. 

Lak'sviltoztatú .Iflt~n egy Ineles6lapon 
k4rIIDk~ltelit~lta. ~ cimr6l, hoU lapuntat pontouo · 
U.bOlltbeIlUk. . ' 

IlIndenldt kérOn", ati póltaulaldofoo, 
vagy Cllokk lapoD p60I~ kiUd a budapelU lelkáui 
bi .... tal cI1D6re, boU at utah,tLQynu ngy clekkolk 
magAD kÖllem6ufokre uol&616 boly60 lrja mea 
vJlaaOSaft ut, bolY adór., ujyara, a Dbhl 
, ...... Eple\ KOzmD,.IOd!1I SzakouWyi. 
nak (Pollono,t)" Az Ifju",t Divld r._ez 
Egyleinek célJU •• valJ valalIlI elY~b c'lra 
kl.Aojo e1kOnyvoll.tal. 

A bud.pall Ielkud ·bl.olalbon • pán. 
tb kOlel~lót 1917. jamu\r b6 1· t61 0'1 ttllktóI 
U)'Uaahlll\SoU lelkén veUe Ai 61 bivatalol órákat 
lar' wiudtmuap d . o, 9-U'ia 61 d. I u. »-4,ig. 

Ha el)' csal'dbaa be~gMg, vagy l'gyéb 
baj Umad, bll \"alil.mely csRlad tagja k6rbási apolál 
uh\ hrtll, honáwtolói levélben, Tav tele.fonou 
6rtetitd, II Jelkéui hh'aialt erNl, boU amenuyire 
&lÓnktöl tolik, on.ybitlUII:: teitHei t i f4jdalmát, ueo· 
.-odó t08h'ÚUuknek. 

Anlol t6rsaJa" febr uár 5I6 .án, pOOtok6ll 
('8 to 6 - 7·lg II htl tr.~llIi bivatn.lbllu, 

K(Wf\)'ml\~16 llh\roi\l ~ di:!ő \'tl.8'rnnpj~ (6.411) 
fl. 'll, :J Ó,rfI,kOf' ~hdMik: n kuul1rwAo:ói oktnlh Joroni· 
k \1llli ul1\r most, lclli, t~ Miuden U, ~eUiv6t betöltő fiu 
~:I lb,)' jole.nI~IIÖ:tr. id"~oou , b~")' ki Uit l1lI.\l3djuu ~ 
~b6l n ~:I;1i jdelli~l~ nUstt. AI UUlle.l-..a~ kon· 
fiJo\l\6l!\$ ,m~d!ii h UJ. el;lJ urvac3OI".& kiaul4u mi· 
jUli !!6....áu áldOlOmütG.rtök-::.ln h~iU n l\obtuy.utcai tt'.Ulp 

10000b..·Ul. (di'!. II ÓJ't.\kQr.) h'rtd 1\ Hllda~,bol hu101ó 
it1IOl1·6.uyok k.:wrirmáh\iuak i ::l cl kcll jÓlllliift;, 

A jtUlu,," U.~N b il'daluU kiill,jldi mllir el l\'\d6...a 
II n~nd~g sujmUritos mtlgoot(lb'ed~J miKU, elmaradt.. 
llv UI lJiltN,t u"'{;'ta.ttutta II n~ "id l 'ilrollC egyl~t> dr. 
C$lk i QlbQr Wbil'.f,i& l<lJ'kfu hu-tQtt fclohwst., U\elr
~.u n. i1nAd~'rŐ1, ua iUlt.tlkol.:\'~ niikil~~S$.~'l " . 
dvtt ll~p"'-' ..... ii iSWll1'ltltt'lJt, til', l't\ndy K'hniwl! IIQu" 

sS(\lly~--öuYÖl'!i fum l'&"yh!\ai d:\loknt DekeU, dr. ,Bar
l" ,U"iuu Ő-rm'ID .. badl:tiro lllU ui lUh"OUll tjn\rete 
uWl'{lft., S<JutQl,\' h h U oo~"\"'(l iiw !i \·b., dr. llolu.!ir JI)
Ut\ Auttll (\rb·'On ~uuij\·t1. .... htgedü f., rugon!l3l."I'1,i t .. t. 
1f t: tclj~"I:~ 1\1 ~lIWl)' tui1itQrAt 1f QUlSUa: wih-fw W~· 
f;'N'.llllm, ' 

Ali U julldgl 'l\'adt\lu,'ll j.'Ul . Hi411 fl ~i Ulel"!; 
;ttl \\d i b:_Ulg llllltb..'U:I fl)l,yt l ,, \"i~n.oO(l l'j' 'l'4N."oI~ mi't, .... 

lIlI:iJ'>O.rQl.hl ll t<,.rnlt\itítm, AI- ui{A.r i ll~ N&l.ö\'\)I~ EJ, 
n r,): ~, w,v. T600;r l' };d~1I6 fótilU' I'..I1 Ka Nb!, 1I~.r 
tUdu. ,Mlll U!:'.,\' t'UI. t\~ tdito~ tti~rN lift t " ti'U(h'lut~ 
l'l.Ul.ll rlred <l mull\h~·tU, Kb. lli! jő 11IiltKu', we!~. JÓ 

5atn {'l MloII t(':\ ~!<. v,dinl bll~IlI b:," ttolt ti .... o U~ 
biu~' 1'I.l . runk, Ilo l'I6J .. lőhinlWuet tttiiuth. tGOt: l, 
luudybJI ,N\'{if'i! b ~.rilu1l:, 

M'tb t> 'i''P"-Utl llt. tillta!di t:um1l\\Anyatj&t61 
bn.~to\f l l .. lk-~4·jdru lij a\:'f!t.. II> 1).(\.", ur tioo' tlf. 
n',y&r6.dn~tUn'llfCooi kl I»lkfltlyj Mk ... Ujtk, l'it'u &.I. 
daa. kw )rj" Dll,IukijA1. ~ ..... _.. ..... . ~ 
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Mr,.I .. 6. A bUOOpe!tI DAvid Fereno Egylet 1921 
fclJrlu\r hó i l .-án (pénte"u) d. u. 6 ömkor egy atc· 
I"t'IlO! éttenül jl\rt gyermek jlLvAra templomi bnngvel" 
.... UdCl nl uuillirlut temptolllooa , melyre mindenkit 
ut'rtlllel meghiv, A hnog\'crsenyen kijz;remüködnek: 
SolyIDouynt'l, woltr J eoy himg'Yct1lcnyép'ekeloo" lA . 
n!l~ K!lim hf~dl1ml1\'6sIon.6. St. Tbmpia MArta szavaló.. 
miivéuu6 é. d r. BD"u J.h'iuu, va lamint von6sn~u 

koretében még! Vnrghn lIfmgdo. hegedümüvéstn6. Leh· 
ner J entl h'e~edümüv6st M 8ohob Jnno8 gordonkamü
,-6 I . DelépMij nil,o ;> . Müaormegv:Ht&s 1I:61elcII6 (l P.) 
Tdt'nlott'el {lZ igni6.n nemes célra, runelyért . jó lel
nk« rA!1ldoznak, ru i ls folhi\'juk olvM6idknt II müv(ls1. i 
hóngvol'llonyen vo16 megjelenós'rc. amellyel nemcsnk 
m:Jguknuk stc)'fIllnek lelki gyönyörűséget, hanem {'g'Y 

no~Jrua" jelel unihhills tnnuló szomom BorsIin , 
onyhit'enolc'. ' . 

Az Unittrina Ujnal1g 841JfIo IL m08t. postá.rlL ke· 
rüll mcghi"ók hirfldd~1l szerint február 19.-én (szom. 
baton) cste tól 10 6rnkor kezd&Uk II Lloyd palot:' 
nngytermóben. (lIIMin- Vn!órin-\l, 12.) Az lj pengl'is 
e~aJádjcgy (3 n emdly) 6s II 2 pongl'ia IJtcmélyjcgy 
leltct/Sv6 !-eui miuoenki ué.má.rn. IL részvétolt. A jő. 
\'cdclcm a. Dá:,'jd Fereno IJjulági Egylet tagjainak 8 ' 
gfbógdro I tolgM. Áki ismcro!J'einok is kiv:in meg
bh-ót juttatni, az forduljon kérésó\'cl a. lelk(, ú h i
vatalboz. 

Mlndt'n hó eleit VIlIIÚnIlpj4n 90! Istent.isztele,t 
ntin 12.1.ig v:lIlli.scrkölcl i oktAt60s folyik o. templom. 
b.1n egyetemi é~ fói.kolni irjainknak. 

Az or8l4ggytllél két bdd.nak ünnepélyes meg
nyitflsa. nlkn.lmdvnl 1927 január 29·én (Izomb..'\ton) 
d. C. 10 6rakor iinnepl Istentiszteletet tartottunk mi 
ls. mini II többi felekezeti templomokban. Józan Mik
lós pÚl pöki ,·ikAriusunk. a :Manar !els6ht'\:z tagja 
prédikált és imédko~ott hnz'-nk élete uj kQuzak6.nak 
8 remé-I jük boldogabb j6vond6jének - hnjnal- D}1· 

lásán. ImAj6.t A. vezéroikkben olvl-lllO.tjftk 8 'elmond
ha tják utánA. hiveink czé-r t o. Illegény oU lágért. Az 
öröm a felett .• hogy n. törvényhott\.s l ellöhár.AblLo egy
lJátunk megkapta. IL régi törvé nycl kópvilcletet mcg
nyiln\ml!t nemosnk nz cgyC!l veto tök Izivében, hanem 
n· vidék unitt\.liulIl~itt\..ban is. Vidéki egy1l6.r.Köuógcink 
közül kUtön6sen mclegllangll volt Tlódmczőv6sárhely 
iráeel iidvözlele j at 'egyházkör ne"ében Dimény M6zes 
felfi~előgondnok IIZ egyhhk6r h ivatalol köszöntését 
nyuJtotta á. t , A budnpelti eklézsia nevében dr. Oot
hbd Zsigmond h. tíllnmtilk6.r cgyMzgondnok fid" azöl
te J ózan Miklós vikA1irst, II felsőhb tagji t. Egyesek, 
j6 bmátok 01.8 munlmtflraak j6kid,nd.ga.! lrisérté-k a 

'khsr.oritflst. amellyel mi kértük öt, hogy mint -eddig 
·mf.sutt il .a tön'6nyhoz;á1 bá.zAbl\n is olyan erővel mun
k6.\kodjék az élet bold~itá.sán I abban a kézszoritAll
b..'\n Igérte, - hogy eityhhunkért s h nzAnkért U.radhn
tnHnn 16nen munká ja. hten l egitie benne, 

A '=at'll.(llIonyro finnepre még II- kó,-etketök ndnl::oz
h.k 1 J Dbl Nlndorné, özv, Rend Domokoané, MibAly 
RudoHn6 és özv. Lipkny Artbum.t At adomAnyokat 
lr,ö6t ön jfik és a NOnövetség elnökaégébez juttattuk. 

RebU Tantu ülbt tart fL budo.pest.i 'egyházköz
ség pn,bitér!.uma. M6.roiu8 b 6 6 .• 5.0 (vasá.rna.p 

, 

:(1 . u . 5 óroko r) E,t m~gel&61'e1J Mt«lio9 3Am (1 I Ü' 
• t{lrtilk) d . u, 6 órakor II Gal(llUAgI m~ott l\g. ~l árei\l8 

5.-lin (szomb.'\t) d . u. 6 Omkor pedig o. l1i t ( . Ne'·e\(.~_ 
' ügyi niw1tsl'lgok tnrt.'\nnk UU.t. A NelJ\; Tnnlles ~ S 

n nitOltshgok fiUlőnek helye a l elklini hh'Mul. Az 
ülé8t'ken Q mult évi Id,madá.1 kerUI reliilviu(fál:\8m. 

UöJ .1 lstenUss(eldl t tart Mllrclns 6·tól k "1 ':" 1" 
·· minden Vtlsllronp d . u. 5 6rn.kor n. :\li. 3Ii6 ll"t lel
·'kéSt !'l dr, Cliki Gábor a KoMry-ulcoi templomban. 

f ~ böjl i Tstentiaztelet!'lk (6 \'asárnapon !ll) egészen hus-
· \'étlg t~rtnnak ... Hideg id ti e8etén a templomot liitjiik. 
' Eten Ill iulmakkor lehetőséget nkurunk u)"njtnni a. 
, tem~lomb..'\ jlhllshoz nzoknak i l , akiket elfogla.ltsá
- sAglllik - I~ jnos - fL dölclőtti tcmplomo~t'uiról ttl.\'ol

tartanak. 

, Mdrelul! IG ·6n lla,,(J nk fü ggetlenaégének é~ S1.a
p.1dságánn k emló~nnpián nl. Ifjusági 04vid Fereno 

· Egy\et tinnopé:yt rondel. a. templomb.111. 15.-én (ked
f dO,n) est o G 6 rakor tnr tják lomplom,i esMlyiikot , nmQly
- 1'0, ~ndou igat 1ll1lf;)'l1.rér1.ósU 68 llilllü ulliUirius te81,\'é 
' rii nkot meghi\·juk. 

Erclt1lyl UuUtirÍ1ls , Nnpt·dr kaphn.t6 kOl'látolt 
szt\m.tmn n lolkészi hivl\talbnll. Ara 1 pengő. 

."ki azereti nl. .otthon i_ erdélyi azollemi táplálékot" 
ren.deljen belőle. 

Hulottll ilIt LGrlnety Jóuefné, I tül. Sim6 Má
ria. 48 éves kordb..'\n, január J2.·én "BlldaJX sten.
J ;\ n o s I y, l' á L 61J. eJ. iskola igazgat651 hes k('-

• rában, jnn. 19,-éo S7.01nokou, Va. r g fL II o II II egy és 
féltIves koráooll febr. L-én Ullda p!. alen, 1' :\1 F e r e n e
né , szül. :\fodrach Anon, Pál )" erencz n)'ug. lanfelügye
lő, kebli t nn/iesnok teltsége. rehr. I-é n lig T ornyos , . 
O d ö II 81 6\'l)s ko r/i bml R:\ kolpaJotán meglJlu t.. Arra 
o. fhjdnl omra.. amely ti. halotta k nyom/iu n~ élők 8zi
"ét tX-t\rnyékoljn, \'igasr.taUat kiv{munk és kér~nk 
II mi Atyt\nk tól nr. ittmllmdotta.knnk. 

{'sulak K~f\jly t nlmácsi á llom:'tlf\íuilk. n (ogllrns 
·nngys.zeooni l111il 6.ri111 egyh!1Zkü1.ség szorvány gond· 
DOU, január 21-én, 61oto derekán ffieglnl t.. .Felos(go 
és G k i s' á.n·:'t jn si rn ljn- Iston nyugtaBRtl- a. halottat , 
s legyen nz t\.rva eSIl:tlddnl. , 

P~e8olt, febru6.r 6._lÍ n (\·119A.rnnp) délelőtt tar
tott lllveillknek Jal'entiszlelelct Józan i\fikJ6s piispöki 
vikfu-iuB. A rdorm4tusok templomAbo.n nngysd.mu 
közönség , köztük Bok mM \'nl1!isu is, hnllgo.ttn. , nz 
unitá.riu8 főpap igehirdeMI ót. Ulvacsor:H , tckin!cttd 
a P~os ott. nagy mérvet öltött inflllcnza.járványm nem 
assfottak. ~ .-' -

Jó az IlIen Ez ti. e imo Ince GAbor ref. lelk(n 
klSnyvének, amely nemrégen hogy ta. el ti. mjlót .. A jó 
egyházi SIóno): bc l zédeinek legja.v:H adj.,. ebben u 
igehirdetést lZolgtUó köny\'ben. a melyet u.' rctcttel 
ajánlunk IUOkno.k, akik at igét oh 'asm '. szeretik. 

Nyot;t4ue.Pál F erencz ny. t:ln fclil!!yeI6 elhull!t 
hitvese 'emlékére 100 Pongót adomtinYOl()t.t (~ DáVId 
Ferenoz Egyletnek. KÖ8llónjilk, 

Egy 8 éVfIl teljnou 6,rVIl. kedves (1IIIZ('p unitári,ls 
leinykát ki fogadrla. örökbe '1 A leányka. most cgy s~e · 
gény rokonl'lnál, /lIIV. fl el:yi La.jo8n~lltU (\'11. :.\I~á~sy, 
utOl], 8.) Inkik. ErdeklMők itt la ~ IJ a. lolkés~, hivatal· 
bau is )m.pha.tnak felvi16gcaitált. I, .~' __ ._ 

l 
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UNITÁRIUS ÉRTESITO 

_. 8~ ____________ -

AI Urh't JIII P,r ICllil~r e 1926 évben eUifizetb .l' 
Dr. Bogná r Dfne!. dr. Enyedi Róbertné, Hántler Fe
rencI. dr. J();jopo\'ich Tl t" '\nné, d r. Kozma Kár~lY: Pap 
Mihály. Bolá t Jáno ', C:ytl r mathy ~167.e8. ~r. l ylvedy 
Jenő. Albert Jáno!, Hj. J áncu)' Pal, 1.ónD~Y Sándor 
YHáli! Jenő. 6:0\"318 J67ser. Gát András. Kiss jakab, 
Fodor Gyula. Rcdiger Károly, dr. Urmó l y !Gyula., Gál 
Z~ iI ... mond. ó;J:v. dr. Xrir6 GéZ/IDé. Takács Ferenct, Dé· 
c!y Károly. Mbzf , Andrps,. Rurjáu ~crenc, _P~t~r J 6-
Ule!. F:II'a k;::ls Károlynl!. Bmder EmIlné, Böröch Pál , 
V:l rgvy Kálmánné. dr. Ko\'ác~ M odor, Ba~abf . Dániel, 
Pálffy Gyula. ,;\likó J ótgef, Péterffy LaJc. né, SUL~ 
Olga. Fejér Domoko.'>, dr. Szinte Jánc s, Boros Juha, 
Grcgorik Jáno!, Tiboldi ntJa, R:lnt enhofer Hugó, Got
hárd L3jOS. 07.\'. dr. Kölló Gáborné, S7.ékely Ferenc!, 
Ncsi Albert. Krieger Tamá s, Kövendi Ferenc!, dr . 
TeJman Sándor. d r. Orrp03 .J enŐné, Varga Jenő , ' Vi· 
dor l liksa, GDg)'i Sámuel, DeHsi Zsuzsika, Hei
!cmidt Feren C:~t .T18a)' .1rnú, dr, Hédervár)' Hug6, Pap 
J ózsef, Ádám G)'1IID, ('siki Andrtis, Tóth .4.lbert, LMZ-
1M lliklós. Zoltán Emil, J áhl Nándor, dr. Zsakó Gyn
ID. PatakIah'Y L' Joo, Bor1Xly lI[árlon. hzlay Dezső , 
dr. Gothárd K:ílmán, Szabó Sá ndOrDP, Gegeczy Lász
ló, dr. Tóth József, Tam!ls· Miklós, dr. Mahler Sán
dor. 11,ka. Andrá.c, Szabó Ferencz, Fúnt Antalné, 
Gábor, Dimény lIóze~ , dr. Golhárd Zsipmond, Falu· 
dr. Szenlnör,lryi Ferenct , dr. Tót h György, dr. ~[ik6 
"égi Áron. dr. Ádám D~ne~, dr. Déztli Ferencz, Takács 
J ános, lIibál)' SAndor, Káldor Ede, Létay Gábor, 
Zaponel FeJ'eDcné, S2,tlbó Dénes. 

A .,Betblen G~bor Szövetség" tndományos 
és irodalmi tlZ1I.kosztálya nyilvános szakosztályi 
ülések keretében ,A protestáns szellem hivatása a 
a magyar nemzet életében c ei mm el el6a<lássorozatot 
tart, melyre az érdek lődőket szinBen Jét ja. Az e16· 
adások az evangélikus iskola disztermében (IV., Süt6· 
ntca 4) minden hét uerdáján délután 6 órai kezdettel 
pontosan a k övetkező sorrendben megtartanak : 
Febrpár 23. Victor JánOS rel. theol. tanár i ' A 
stokbolmí 'Vil llgkonferencia . Március 2, Raffay Sándor 
ev. püspök: Mit kö~zön a 'Világ a protestántlzmu snak ? 
MárcinH 9, Sidó Zoltán közgazdadgi író : Mit tehet 
a protestán8 ember a szociál is kérdés megoldása 
érdekében? Március 16 Puky Endre a kép'Visel6ház 
alelnöi:e: Mit tehet a proteHUnB ember a pplitikai 
ktizdel,em megnemcsitése érdekében ? Má rcins 23. 
Lcchmh:ky Gyula tanár : A protestántizmus bi vatása 
a DemUltne'VeléB és koHurpolitika terén. Márcins 30. 
Szabó Imre ref. lelkész: Az e~yházak nettlZetneve16i 
f~lad~la . Áprili. 6 , Jónn lamJ ós unit. püspöki 
vIkárIUS : A protcstántizmás teendőt'. a .nemzeti 
egység megteremtése körül. Aprilis 20. Kntby De:zs6 
?V. eg~et. egyház főti tkára: A protest ántizm us 
lelenle~ ,~e,lyzete a viUgon. Aprilis 27. Göde Lajos 
ref. pUlpol" mbodlelkész: Mit kl:lszön a magyar 
ne,mzet a protcstántizmu.nak? Belépődij D I DCS, 

MlDd en érdekl6d6t u:ive8en látook • 

Pelel68 kiadó! 
BIRO LAJOS. 

• ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l Prém János szabóme;rt~~··\ 
• • 
: hilrokonolmak a napi am iU olcsóbban villal ~ 
: bbmiléle ruhavarrást, fordltást, tisztilást stb. : 

. ; lakása: Budapest, VIII., Vig-utca 33. sz. i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• 
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"STUDIUM" I 
KÖNYVESBOLT 

Budapest, IV .. Muzeum-kllrut 21. szim. 
Telefőn : NaK)'rtlzt erdélylekböl Teleion 
186-87. alakult nj vAllaIat 186 87 
Szakmunkák, szépirodalmI, egyházi és egyetemi 
tankönyvek raktára. Beszerez és st.áUit minden 
kapható k(l\földi és belföldi kOnyvet és folyóiratot. 
Vidéki megrendeléseket gyorsan és gondosan elintb 

Kitüntetve 190a·ban és 1 9~ó·ben. 

FORSZT ANTAL 
• 

d ivat és ortbopKd cipéu: 

Budapest, X. Státados·ut 21 .. im. 
Javitásokat. pontosan készítek. Le'Vélbívásra 
azonnal jövök. Hitrokonoknak jntányos ár. 

Rigó Ferenc 
szobafestő és mázql6mesler 

Hitrokonoknak a napi ArnAI olcs~bban 
'vállal ugy szobafestést mint mázolást. 

Levelező-lap hivásra azonnal jövök. 
PESTERZSÉBET, JÁNOS-UTCA 66 SZÁM. 

Kádakat 
PuttoDyokat 

Boredényeket 

Mez6gazdaségf 
s:zersz6mokat 

Trag8C!okat 

Koc8irészeket 

ké8zJtDnk 

m.;;:;;:. 21. Tele'on: 5-34. 
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