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OS Metlelenik havonkent. 

Előfizetési ára: 
, 

Mt,dn ,III I titklsd btllt.t ct.lra kOttle.dl. E,y évre • • • . • . . . "pengő 

Torda: 1568. HATÁRKÖVEK Pouon,. : 1848.. 
az unltáriu. egyhb történetében. Ezeken a helyeken "mondolIa ki al: orst.ágllYü1és elöbb Erdélyre, &zután egén 

Magyaroradif' neut, bogy az anltirlua vall ál bevett vall " (recept. religio), 
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• • Örömmel jött6k ki és békességgel vezérellettek ; a 
hegyek és halmok dicséretei énekelnek ti eh5llelek 
és a mezönek minden fai kézzel tapsolnak." 

E8I.iás LV. 12 . 

Sánzent.ágota álJomás mellett. elhaladva, a vonat ablukáb61 nemlélern a lankás duoántoli 
tájat. A Ilnp lemenőben . Sngarai megaranyozzák fl tornyoauló felMk peroOlét. A m~jua olleji nagy 
forróeAg utAn qideg szellő c8Ppkodj.\ arcomat, 8 mire. tlz igéret. földjére é,rek, már javában diiböng az 
orltfm, I I~ ciklt '\i!ó "iUám nycmáQliu ott dübörög Jupiter diad"l~zokore. Hát ilyon rövid életű ntillden, 
do miu!len ez.ell a fiildön? A nap, moly ifjukori lzép omlókeil1lot ujitottll fol, oda "Rn. Lejárt II 
takács karikáján, . mi ll t :~ többi. S Rlui mogmarad belőle, logfölobb cAak Ili! iwádl:lág Mes ábitata, 
amoly a lUlyi ,I\;ok Olultán ismót ogybotorralztotta.. uo rolr:on lelkoket. Egy nagy és uont egységb? for
rautottn ogybe, amelyen niuey hatalma 1\ .ml1l(1 idő milló változásainak. Mort min/uj .oa 6é~tsstg rJt

fJérelt eleitő l fogva és orömmt( jöU(jn~ ~i IdtODnek unbad u;ép ege alá, ahol eser virág ragyogó 
szinpomp!\ja tog:HI 8 aho! ll~mo8 vOr8enyro kéj egyik.~ máaaal az erdó-mező daloa marlara, hogy 
plluta lótét megköszönje az örök Alkotónak. 

Nem 08Ztozó atyafiak vagyunk mi, kik: az enyém-tied kérdóse fölött vitába bocaátkozuánk; 
hillzcu a . nagy ter~mteH8.égben Ulinden _ a miénk. Miónk a bugyek éa balmok, amelyek dicaÓletet 
6nekelnek ; 61 miénk a mezőnok min~eu tája, amely vir:igo8őt hullat reá nk, hogy örömiiu It' telj09 
tegy~u az atyai Gon<,1T1aolólI áld~tt gondolatában. 

Él a hegy, muolyuek belseje aranyat termel II mi uAmnokra. (.;1 a halom, amely örökzöldbe 
borulva lurdetl..nekünk az ólothoz való joguukat. És éluek 1\ mezőnok minden tái és kézzel tap801. 
n?k. ·Mert a m:ll napon móg /I esá.raz ág ie kivirit, bogy bizonYlágot tegyen a csodák róg let!lnt 
vlll'lga mellett. • . . . 

Máiudát láttnm Sá ruentá.gota mellett elhaladva, amint n vonat ablakából azemJó~tow a lan· 
káa dunánluli tájat. Ez :u én m(\sodik hazám, mort hUlz évoe koromban itt Izulettem IIJra. S l.eU 
belőlem i8 - máju8Ca a~ Ur nagy llevének dic8ó8ógóro. Virágoe ágat tiizök: II kalapom me,lló .. Vmi· 
g08 kedvemet hirdeti . a kiilritett al!lbá8tro~1 korlÓ. Nemzetilzin azalag 'virit a .... eblomen. Egy~k. hó
nom alatt az öreg llibliu: mAeik hÓnom alatt egy magyar nótáskönyv. Abból ol...-aagatom az örökké: 
való lelen örök bölcsesógét; ebből j6:tolgatom árva Nemzelemnek boldogabb jövóJét . •. Hogy a ml 

ezerével májUJIfánk - tvirágozzók Jllegint t. •.• 
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Változás. 
Oaffltl Mo ' linteu" /8f)5-Jm ) .. 

Bellinl.' dllancf6 mrv/nye tu iJriJk "JUONS. 
.4 ..,i~g is hul/6 It !,", /dMI mtf~11 sz/ps/git. S 
ninCs OJ)tan gondolaf,Jórtmlnysigls dldo:al. amrty
ntk ne YDlno s:ztlk"t~ olykor «r~pT6bora. a 
su nwdls nlma klfnnYtl~n, a k/~,ttsek 6rdjdn. 
k br6kkrV.Jó1 C1 0J.: u..ey nytrhtO IJk mtg, hogyha 
k;~uk IIC9yunk a mular. f16 Iltt örömtir61 JimOn· 

dDnL Igy dliyJn D dalai . ~)' ptrcrt St T/adjunk 
vissza il ktttr/} pOhdrlól. Es nt óhaj/~uk a (tf· 
tlllm nyugalmal mindtn dron. Elltnktz6!ta. 
Idrjuk k i kebe/Onkt! tlt~zrt (s '1iho"D s ba/átkoz
zunk mtE a haldl ls a \'t$:lt519 gondQlaldval. 
J6 ts balsorsban rg-jQrdnt bftto'f tS bdtran ttkint· 
sOnk eMft , ftllsmtrot a slolg':Jatot, tHft l" mirnfuk 
vdrakozik. S6/. am/ADr az Is trni kttytlelll 
m~a lltm gondoskodik oh'on alkalmotTóJ, ame
lyek UUm suml;lódésilnkMI kiraeadjanak 
minkt!, mi maglJrtk kt'ftssri k az a/karma! arra. 
hogy vo/amtly Irdrmrs Ogv e/tárdn önutltniil 
mtghozzlJk a magunk ólclord .'t, S ebben a sunt 
munkdban wusSln be1tr!Onktt a saját 
It lkünkntk sUI!allatdn kkD./ azoknak a vihtlrt r!ze't 
M sóknd dictó plld ija. akik 4nklnt vdli k 
magukra a mdsok lí.trfszlj ti. 

Szdfl{Itkalnk tiszlQsáf!Ó/. a becsi1/rt sztnts~ 
gl t nap,'l1ágr.J hJua a: leazsdJ! lánfor ith:l fa '/an 
szutlt/f, l s Wo!,:ban v.~Z'ttt j6cse.ltkedtl. 

ts ha majd a haldl hideg ktze lezárja a 
fr!/dl ,'d ltiJzdsol.: be,'d'halatlan sorozalól a m ult 
o'yan s:inben faq felWnnl eM/Wnk mi~t az Édtn 
ktrpr s az ~rf'k bikt jrgyébtn tan'dDkDI majdan 
a ,Dv6 , • • 

Nyu.eo(ltan é~ f~le{(m nr/kOI ht"z:uk magun
ka,' az l s/tn l'tu /ó knt rt. 6 mQjd elvrz-t 
mrnkt l azon a: "s\'lnyen . amelyet a mi szc
mun!.:ra mtg SZt ntrltt k a sunltk is az Igazak, 
haladva mind a mal napiglan a bónatok Emb~ 
réntk /iny'6 nyomclokdban. 

P. b. 

T,, !!.~ b lflok cil0nk'tdse vtUt ja ki aa MaberbOl 
1\ za\YIU'I, a ~li ~,barmöni'l, Tt"~t h IMe}:: ÖUtb"n~ 
jel rull tU t'g~.n~~'U N"tet., l'lrody fjnm"g-M, nl>
~yit~ l'II.okI6\ 1'1 k'tro. betw.tá.sokt61, amd yek 1\ kül • 
vilt.g rfonfröl bou_tovtbb ~~'~ [okOllottl\bb ruhtfk
ben t ö.ru('k t'lW'to, e4.o(w.c!Wlni 6htt.itva miudoo. Jó .!'riu_ 
d~kot., lU "kar .... t nentsfgéuek d il\dali\t, .. 

T\'.st <'ti IfIl('k: anyag: !, n('lI('m: föld h fg 
!\lbod6 baf'eltt. !Uutntj;\ tu E'lubo-ris.6gu"k ,ok:t"u.revu 
tfutéu" te, rod~'uck okluiuyaii hinn lu~i,te (\ ml 
n4UluuU:\ 1\1 O (I, Ujnovetafog, IUUelV ~il\tel...OY lt6t
t't('r{v t\dl\t .. ;.,üjt(-~H, 1l\\'gtigyt"lfs"it t~t"lm."\U:;; s má.r 
t'nul>lfog,t\ i, 6riMi ht~kt"t ~p,'isel, Ebben lAIjuk h o-
wtUyos kör'·ou."\lait 1'1 cl!aládi, tftnsi, ut"mnti ~letnek!. 
itt_ott tarkihl'l a. (njok' ~, földi hatalmasságok b.v
('.3iu..'\k niu('~ lri~!\\'tü, AlattQk jeUUUlri meg ('16t_ 
ti'mk, l\kik('t kful'ilrt\ jong gyetm"k\orunknak a c.o
d !1laloo ir:.\nt. "on~6d6 k~pll')ete, KOl'nakok tl :uad
.\>,k Id ujra lt'l ki l!tcmeiuk f'16t t., lUeLyd.:~1 !!ajM ~~t"m 
I rdékiiuk' l!ona nwred feléuk b'tbo"~t6 renIe 
tekk't}, hajn!lnyi pantQS,,~~1 f-,- dej~tM \'!g;~ Illlly· 
.s~!tes tanl\b~31. }:It'vt'u lá~ldkt'k' lobbannak raf & 

puutasAgban, b~ "M('!sék: l' nfpeJ ~t ig!ret. földje 
Mil, S goudo~kOtlj:m3k' 1\ b\lj<l()..~ kÖlben js ~ tut 
és tHek nuk'!édt"feind:: en~hbl.roJ az f-gNlI huUot~ 
Ul.\l\'\<l, .~, n Sinl'-i tól k iMlot t törvény (Tilpamlll.'so1at) 
tll l\kjiban, YnIl itt h&oi b..'\t('01!1.g, ,-an királyi jellem. 
"30 l ('l::~'s hu'l\tsá.g:, van alakt>sl::od6 !!yá,'a3ág, ' -an 
ntipms ~s ('r~lnak, "!\ll szomo.r\l fog:ság, van pl'ÓtNru 
kt-,erüs'\;:"ől H\ ,'1 6.lk'oző "'<g 'lllet. "an l l' $ll.n d"rt'ngő 
vi~Mtlal6dM h as \ljjM-brf'désut"k biaon~-o" rt>m~Il:r ~, 
tun d y a Il~p lt"lkében s a boni tab jt-an nük'erE'lik, 
amd~'nN c s..'\k a mK::p.róbáltatöbokb:m w~te.t h 
leohit. n~obb. tudvin., hogy .Yuat'l (\ni\jE'«. ""m 
5l'.unuyadhat soha örlikk'é", 

l de mé!! () SAk ~y par.\nyi Slrretd, kH I. bOR" aJ 
isteni mi'l telje, lrgyen, hogy a Illrgbot,'~tott ÖSt
ba~ hely ro áll jon, h~ a grádics(l); énd:hd nl(,!;

slrntdit' a f(lU1(l\; !illelt fakadó uj diadtl lma, éjetet. 
Mo~t ,·t"~1:em é~ 1ff', h(l!!Y M el6bbi motldat 11101,6 

nM"át tlllnjd(\uk~p"u n:\!!y ):n,dObrtüv('l (:sIet) kel~ 
let t vol nn iruNU, mert mAr a!. Uj testamf'\dulU 1~ii: · 
kőr{<lx- Itlptüllk át ahol 1'1 mi Kri~~ttls\lnkOl.\k E'St· 

U'l~oy i ev",~Hu\\la na.b t6r,'é :\yt.. t"l\'mt. uj ,'i1AgQt. 
ut'J'ez Ill~:\uak ki,'(\lt képeu val6 n(Öpet s btl"1l l'Mlzá
~áb..'\l\ p l'>ldAu:\ a rol'nn~'ei pol~Ag il<ml'r l et3 jd ;- il. 

:Ez n. <.-inw :\ mn.i {eloh-a.!!solll l)o.'\k, S ha t.in ~1 
N~E'!'üJet ,'s' lf\$os t"tl t~1y~nl'k keretf"eu ehO t('
kint"t", Ilew is lM;;ttik' ~yakotlsti k~rdhnt'k , "rodr 
surg& m~ó1di.!t k:ö,'etd, Mbt U~~· g'Ou(l('I<llIl. b~ 
ennt"k tu id,,~Hs orst!1gnat!!to t~tfl l ~sM).'U\ i~ taJ!lkl'.ni 
f('\::unk olyan momt"nlumolkal, tuU"lvek s Cöld .. t 
~S n jelen ,-n16..~t. nem hagyjAk ki s nimitá.st>6t, 
söt " m~le\"ö alapokon kiindu t .. :r.. a tel!hérll'lb'k 
er:~-ütt .. , ibit"l!t ~s rnunUjAt ~\<llyOO , 'é\'f', ~hait
jik aa l qteni ,,~,~lt $IN)-.oálni, l'tI ind~ fdj(>bb M
lruh'n. 8. I{\\;! !ejl6d~s .. fgtl"leu 1 ~p.:'3Mo};:ain. 

• • • 
Mit jell"llt Ut a mNm~'e; r<'lgá~ f's.JIl(jft1 

'Erre U~I " (' :\Ii Ur J~lUs lutkowtt .. á}Mal> ad, am.r· 
kor &lt IIlOndja. hOS'y al ~ or!'1,~ nem e "u'sból 
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• aló. A hegyi bcnód boldog8i1rrg igéiben CI az of3zó.g 
uyitva áll o. lelki u:cgóllyelmek éli uoknak, akik bá.
borilAat ezonvedt.ek at igazságér t. Tovibb menve, 
hogyh:i. CIt. AZ országot és annak igazságát k:eres~ 

sük, e186 sorban, a.kkor minden egyebek megadatna k 
minekünk'. Eonek az oruá.gMk a. kapujához b skeny 
ut vosot., a melynek görönygyei 6s tövisei ~ppell arm 
valók, hogy azokbn tü relemmel és lelki aláaatos_ 
sággal Athaladv3. alk.lmMOk'k! tegyük magunkAt. Is
ton or~!ága áldott!!á.gá.oak boldog és boldogitó élve
zetére. Példázatairon ég basonlataiban ugyanezt az 
eszmét. ( ejti ki o. mennyeknek orstága dus termésében 
éli drágalátos kincseiben, ahol m.aga.san szárnyaló 
lelke mindig talál alk'almat arra, hogy mint o. fecske 
megfürdesso ro agit a Genezáret.b tM'ána.k ragyogó 
tükrében, hogy tük'őr által és homályos beszéd által 
vczessen bennünket a. «8zemtl!l_szembel való 1á.t4s tö

kéletes, 'f9teni állapotáboz, ami utáJl Pál apostol is 
annyira eseng a korinthusi levél gyön)'örü bymnuS7.á.ban 
_ Elsőséget , kitüntetést nem igérbet, nem osztogat
hat senkinek!, még- legh ívebb tanit\'ány~inak sem, 
a.kik jobb é8 baJkcze feMI csak ugy ülhelnekl a. meny
nyeknek' orsd.g1ban, 1\30 azt. az Is ten is ugy akarja. 
Minket is - valljuk' be - ak/i.rhányszor megszt'-gyeIlit 
n. lIfesler , k(. réseink're és kérdez6sködéseinkTe i~y 'e
lel ; -Nem ludjá.tok, miL k':' rtek. - Nem tud já lok mi
nómü lélek lakozik Hbennetek. .. 

Ezekben Ilo r6vid utal&.sok'ban mintegy adva van 
főbb vonásokban & m!)noyei pol'.!á r oá..c ,s~méje is. 
Krisztu~ ncm alapitha.tott föhli fc j('d· l ' ms~él; :l la
pitott. teJi6.t.le1ki orszigot, amelynek.' törvénye őt éppen 
ugy köti. mint engemet, m int. fl. lrgoz~gényebb Lázá r t, 
aki ~ zcgt:nységbben lll! megvetett. álla.potában .. Al"or :1h!im 
"kebelc_ utAn áhit-mik'. '-$ oh , mily boldog .az II bivl! 
lélek. az alll igati tanitdny, á.kir61 megáIlapittaUk, 
hogy . olyan mint az 6 Mest.eret. Az 6skefeszténysÓ'j' 
els6 sd.za.dábll.n ezt. komolyan \'etu!k' az emberek. 
Aki egyuer jószántából J ézusboz csatlak'ozot t, s maga 
magát. megtagadva., felvette az 6 kereszt p l., a. min
dennapi kercsztet ~8 ugy követte 6t a földi boldogság 
~ mennyei tökéletesség utjain, az szá~percentig bú 
volt az általa megismer t igazsághoz s attól sem őle t, 
scm hnlJ\l , sem magasság, sem mőlység el nem tAn
torithlllta, mer t. ennek a k'özötte ős il :i\ fes tcr köwtt 
létrejött n:ent vier.onynak alapja. és fent:Jrtó e leme 
a. II zeretet. vala. Az egybá.z, mint ildvintkzmény . akp 
kor tfl jt még csak !rialakuJóban ,'cit. Kötött formá~ 
még alig ,"oltak., amilrbe kapaazkoolli lehetett volna 
De annál több volt. al: isteni léle l.:: k"özvet(en sugaIIata. 
amelynek hatisa alat.t lU {h6 ker <'!sd knyek készeK 
Yoltak minden á,ldozotra.. Aldor;t.a.lt' is bőven vagyont, 
;, ért., életet , osakhogy hi.,elr:nek találtassanak azon as 
6rillomfl.son, ahova a. lelkek' 6rit(í Pásztora AlIitotta 
őket. Ennek' a léleknek békés munkája., isteni tiirel
me é9 baroi vitézslge vivl.a. ki ,·t:gcredményében a. 
kereuténY9ég erk'ölcsi gy6zelmét, a görőgpróma.i po
giny civilizáció fölótt s lett a világ um világi ér te
lemben is, lUiillal több izben kock'Am tette és e1bo· 
mr.lyositotta a Krisztus /iltal alapított lelki orsci.gnak' 
leg~zentebb ja.vait. s ezzel együtt mennyei polgA.rság
gunk eIsóuülöt.ts6gi jogi.t. ' 

A k( rdés alOn fordul m~, lJOgy kO:lId Allunk-e 
J (,.r.uehos , \'agy pedIS 'hol Allunk-é 6i Gle1 - ami.t 

ett. at apostol eCctU,j levdiibou oly". ( 'k 
'd li l J gra I u, tö-VI s gge, az e even BZemlHletl:s i l':é~el6 I 

rázza ... Oh, (.1\ Az~'-;ny efczuHi ..... 1.' I A .V I magya.
J . I'"~ ,r . nllg távol áll , I;. 
,f zUll t61, addig rCUlCllys6g l:! 18t.c n !lelk"l ,aló Vől 

J,z m.fg menthető, mert nem tutltam, uem l!:!' 
nent Ismer tem. Szóval bá.toritott engemet ti. bü • 
nyékában a. testi- lelk i sötét"A.. De mo" h ", (U. . ~. , ogy stan 
08odilatos .v,h\gossiga engemet is k ibozott a ha l~ 1 
árnyé~l\ak ti. völgyHKit és a KrjU~UJl I: a ll 'Uj teremtés. 
lett 1.Je161em. maga. et a \'i lágcssé.g, ez a tiszta ' ilh 
a. testnel, u n. IA,np{L.s1l kö teleI!, ho"y J {;?:usbo' k< 
~ ~ l á ' lva, al: Ö lelkének' i nu i t á..~a it. ko": •• , . k" " Ol . ~ '-' , I~ f( CIlI\ • 

Jem mir e földön at én meonyei polgál"~á."omat D 
hadd beszéljen az apostol maga: Ef. Il. 17-22. _. cH~ 
jött és birdetett békességet oektek, távol és kÖ"l~l. 
á.llóknak'. l![er t ó nyitott. nekünk mindkülönknek utat 
az At.yábo?:, egy lélekben. A"l:t:r t most mil.r nem "Mytok: 
többé jö.vcv6nyek és zsellérek', hanem II ~zentek~ pol_ 
gártársai s az Isten hátnépc, apostoli és prófétai 
alapra rakott épület, am. lynek sz~gl ctl;GJ(l 'maga a 
KriSI!:t.us JŐZUSt. 

Zsellérnck éli jöve\"énynek' Icuni, nem valam i lIagy 
liszt.csség. Amire FJrdHYOc n, a kcpagt.alásra. ki
szóh·Q., félig tréfá.!!an, [((ig kOIIlolyan, Ptt. szok'lik 
mondani; Künn tága9, , benn - ezoros. Vagyis, ha 
rOkOn_Wék" kőr.. l edik , azt. még beenged jük, aki.rmi
IYéU szoro~ail is vagy unk, de ha idegen It lek' prő
I á.lkoa ik beférkőzni a mi Er.enL közösségünkbe. annak 

ajtót. mutatunk, mert cte\,t él vér nlto örök'ölbeti 
Is tennek otBzá.git»... I· l: 

Dc háL miér~ lconc éppen közöttünk' akirki is 
r.selU r b jö"el'lny, amikor adva van az u~és Q m6d 
mindnyá.junk !tAmára, hogy II szentek polgártársai 5 

ar. l Slen háznépe legyünk, az 6 orsr.á.gá.nak' örökös 
polgnraival d iada lma! hitbcn, jó rernényUgben és 
megl'fuló st ereteben egybeforrju Dk, megk'óstólva és él
\'czve a lIllenyors"l:á.gnak el(irés l:ét. m/i.r itt a. földön. 

AI: elsó kcresztények, azok az emlitett efezusi 
polgt..rok is _ a. Diana, templom U·l elm~tes árnyéká
ban - tudla.k minden a,lok'oskodást és üres mente
gctőzést. félretévc, valóban ea szentek pclgárt1rsai 
cs az Illten lláznépe lCD Ili. Htl:t m inket mi gá.tol Dz 
Ó ncmes pőldnadásuk k'övctésében7 - Erre vonatkozó 
lag érdeme~lIek tar!om itt kivona!09.l1l közöln i egy is· 
meretlen és részrchajlás nHküli megfigye16nek' a ta
nu~/iglét e IH az el96 kc resztények' magat;ar1á.!oa fe 
161, a mely egyéni b L·.11I.rsadaJmi élet mi nden ~zö· 
VCVéDyl'S " isr.(\uyIaMufi. k iterjed. Ebből bárk; megit'; lhe_ti 
hogy mit. jelcntett abban 1\ korban, Kr. u. H O ](0-
ril keresr;tl:nynek' lenni. 

Egyfolytában id( zem ar. egl:!zet, hog-y rele~l~e9 
kommentirokiól megkiméljem igen tiszti: It hallgatÓim 
BZives türclmét.; 

t: __ Nem laknnk' e l ~zi1!"ctrl .. c kü /ón l'ár';\sokban, 
közönségea, windennapi nyelTcn benHndt', él.j!tmódjuk 
bau sincs semmi különleges. Csak' ngy mLtá.1.kodaak 
és étke:'.Ilck', mint :l. többi lak6sok, de ~g:ltartá.1ukban 
"l'3.U va.lami f r thete tlcu, megleplS jellew\"cuá.s. Ok csak' 
bUjdOH1Uk e földi ('teken. A z ide~cn ország ottbonos 
ell!t.tük ' a saját haz:S. juk' pedig mai<h,lem idell:en. Test
ben j:S.;nak, de nl m telt s5erint élnok'. fJi \' m~nk!,,?n 
leélik ezt. a. f6 ldi életet, de addig ie lell..""'i szemeik 1'.I..,tt 
;Ulaudóan ott lebeg a mellJ:alei polgárság enll.léuye, , , 



UNITÁRIUS eRTESrrÖ - _ •. - == 

~;xl;.l\,,~.~v<l l,I\'~ & k"l~ t.:\rv-~I\\'" IH\\'k , ~ t'l)l'I\f,,!lU 
h , ... 'llt;» \.'.f'\,'V" .~ "' .. NI Nu," • \ 111\11\-1\\ ,1 h (ll'i>h,tlk ::. 
1/0 (ll.,t I'\~ l # II,hl'(".\'IU ,,,' ... ·\·\'11 t\< liMNI, .~I I.-\lá.\I.,\l\ 
n "t;\' ll,p't , ,t." 1 .. .J.~«$~ l~ ~\~"~t.,,, t ,,<-t hll\ t> ll ldt, 
~>l' '''('\.' u \\\\ ... wJ;l.l~~h~ lt , IlfI i,!' I~ ('~~t \h'\::<il.-\\~I.\ . 
h'I'N" a, (\U. tra. A t:.~"l l\ • .kN\M r" I.t!\-~ (\,1",1 ... 
n~l, a I/o~rt.\.. . Jt\~\\\lul.'\tt~t ... \~~\'t\V, ... k~ A \ui'jt 
1 ... 1\\ ,( rd~I\li'lt t'\'l\ti't~~,,\\'t Ui'IlI.· f\~U\\~t.~,\\II\.~iI...l 
h".I\t.:»>~u. ::. ,.r\ i\ \'1 i~ " ... U ~n\k.I'" ,~,,~ t, 1l\III\1\ljM: 
No." "INt_uti,'INI & ,:<Mól.', i.\M~Ik. \\1..\'1 " .. '-\;r{~il!l. . 
ll .. ~ i'~\kl ~i\ lu,ll'u 1I\(',i:.I\I\'I\\I~'IiI. h~~' mi. rtt ". 

(\\..('U~. rJllwUllh .... tju I"S.,Y' 1/01" \ ,Il. lii~.\· !ll\Ü 
a ld.,k; " It\~t .. ·t\' fl. :. t' ,,,.\,,~~I\ u,\" d..t.-'tIt\ a J"I--t"'1\I\' 
\'il~!"'\\' A 1, 1.'k; d h'h\ N'\'1' lI,fHhml ~~ IN.I t~J<.)(' ~ 
1*~l>a.tI .. ~ t,'1'\",...t , ll.," f\\.. III j,. t a. \'lt-t~lI" t\I\\\\t.t\t 

~" .. jt. i"h\~kl\r\' I~ lU t'i: .... I' il,~,:\u\. \ 1.\Ir\. ~ I ... ~tt~ll 
I','.,.. lI~ál\."k ".111&''<1. (\", 11"1\\ . ,11 ;.\1 fi'l \.I('tnli": I' 

t. ... I'\'H".\\'f' t. b I' \' i l ~I~t\ N\I" ~. d •• ut'tl\ r ... I.,·!:\hmk 
, i\4 l~ ~th\IM,," A J~U'l ~ t~ t1l'1l\ IHt,t: h:> l ~o\li,\ -
.b.1\\'t~~" I~l;.\,.i t. ; a i.\'I'\,~,t. t,-,,,'k hl .:\l'l\u, 
I",k IUI\!~ m"l~utl'" ti'~tllo'l\ Nm'" itt. v.\n'" ll.!' ""'" 

Ili:.\lv~ : f}IiI Vl' t\.~ "K.\.~I't\t: \'~ ila. 1'itVU"w"l~ hl~,il f t.:\\t 
1;\ ~\.I".l\~' !'ilu. ~ M ,t· a'll \' t.h&H~~,,)', allll'l.,l'",)1 tt\r 
\ 'NU!;\ Itl"(\t\<I~\II(>t., •• ' 

~ l\.<'lU (\1>r§,1I\1. to..... IWm t.r.l!í'\\\ .I\ ..... ..'J I'I ..... 
jfti\l ~~ t (\(UW"v v"'I6...~. et"~1I k'r&,Il.!\ . I\W~ 
M1plUa.ut&&~ i:' ot:~1 ,", !)ak tt 1I)(''u~ .b.a.)<It'"t.\\rqa t: " 1!,lt, 
",h,tH,.. t:.\It>(l.l Iá.ljut . h~\\;.I' II h'~1 btl!;.l.,'~ k.') ~I'itt ill 
li'ltwt \ ab).i ~ ... I of'(l~ ("lod, f.;,t tlő. '1: ~'"r41\ ! $J:\h.'Ht 
ll.Ii..uloQ..i ~-ir; lOO.rl ... ftJ if::u.i ~!~d i'):ub<'>r. ak! 
(,\:only M '" f'llIuS,t\h\l,,\I l"l/tMIl.'\ U\I~1\t "* lIr .11.,. 
'u, Rrt(tJ.It!i l'~~. Al i1)'\l\\\'k: J,wlh:u, ~h't>~t 11Ití'1t 
til\l(\'"k n~l\,,,(I~#.t. amt!.\" 1« .. hf\lINII ra j\l lllSlt ;<.:t.~ 
bt\..\i'!I~~t.. u't r' U\ "'u m('llMHlk aj ~ ht<""t 
i"l",UlSt : t'1\~t,t: 1.,11't wlot'l\ 11I~$:4i'C.Ill\k'. !'UII"\; 1I'\lt\~ 
"iIofI,t~l ~ I o\!k', (1'!,\ jM\l\'1I Ull\flu\il l IC & t' t't!ttt ,,111\1\\11 
NO fJ.ll~ti1, ~lM\:\lIt. • 

S ftl\\h \t ""Ik nt.",\ !\ mi ",i): \I lli u i,U;,{h'l'tk,.
.It , IIltÚ(l i!lllU li'1\ I)}.:all \'~r4~ kh·Al,' '1l·~· !ubi r.: 1'0 

fi ll . tu"~ &: 11\Ti'tlk-uif, ! ... '\IOtl rcl"(\r'tI\Alor ti. Ifik:. 
\1\1 ~ t~:\ t"l\;i Y U~"áNltl ulm IUt"" ujrt\ áh'H " 
l u&tt\\;rtoi lX">l$1\.I't< !l.t: f't'I \',,1.' dhi v:-l' ('>tI:~ ÖtVJI\ ~ t : " 
1\ i~:\ ~,\'~ .. r\\ l&-h"I\i116n .1 ... "".~I~:it.,ia 1\ ,'il .h' .... 
I: twloo"t. ~ .. n t A: ... "'"Ottnt\ ttQ" '1J#'n k\'\t\1VI't. $,'001('1 
ul'k.i : .{~'y il!\it 1);-jt (,hll"" S i'\NI:. t",'('>~n • \' :t. 1 I ('> III 1\4 
\I ~ i bit 1\ i~ I\\hlll"i:.~t"<\ klt~r to\'l'i'. I ... 'l~\:t,\l.\':, . hl'tl \" 
n\ll \' I\!\" ·v ~'" t'" . t t I ' t . ' • .... ~.~I II '''''~ ~ li liI' \Uuto tt NIlII't- a ..... m\. t. 
kv'ddt h ... \l~U\I\"\.. " ... (' \\\1"'.1'1 llru.lclA;,t ,\{I k:"tI~~ .. t n,\' 
ta\f-li.'t<:~ i'lI'\llIl>Ii,\ItAs.6.t>..'\'u. Yl\lM,,"ul "'t'5:hM~ I'I lui. 
mr h!~\\ I/Il~tt iR.- $1.ól : .. ~\ v I~""-M·(\J;I\\ I\lk 11'11«'1\1 
1'I'I)t t>b: hé, I,tt f. 1I 1/1t."','~\1 1'1 1\i'k;",.1 M"rt"M .n·""'m I'UI'I, 
U t. {IH 'ótl~j t("l'1\ 1'1 .. M'I\ml,>l. mh olt<\1\I H ÚIN\\lh 'l. 
t;, U!\1\ '~l\\N~1t. 1IIi);<>r Jl/lr\\ .. ~INII'" ~"(,"~l itll.'.k, .... 
~ .. 1\Ii'M!,,! J"'~""~N\I. I\J; ali '<I ..... \U. I"'~i (U"lJ~, 
mi'lr l\l1t.~t f\'t~.\ ~"I'rlllt bt~II1\1'k ("INod~ 6.t f .l' lI\, l\l\MII: 
~UI,t.'1\ I!-oa .. h\v,\r\. kit .. rj. .... lő lU"I\I~"'" 1~-1.J~~l\ \'h..l, 
~1I1 ~ ~! tlYlll'l tk\lIik l ~t"'11 nNII.j\\h~>t{\ h'l ","\\\",~ 

""','NlldiIÖ lhUMM\IllI ! ~u.,l.\<Il.· tata1\ • <'· ... k ba I",,, ... 11"'- l\\'UI . .. ;. ~ :' 
~~ ... . &>.t::fl'mtt lt'h \1\-.k&"'~\' 1 "1(\\\ I'~!lk .. 

""'lI '~'" hl ~ I " i 1\ til b ~ f l' e dl!~\'II" ~t Art\,I,~i\.. II 
\III "II at ... ..,lll\> "I'" • • , 't, '" , : .... Il Il ... M.kt'(I~.:o1'1Il (j: l'h .. 

1 ('ti " _ .. tl r", ,, , . ". . hlr 1('Ik , ... ilU '.r" llll'io: ll. IIÁ.h'l. 1I1111'\1'0 
-!Il "1ft aJ5.u,tf,\\'!d. h~, klil:x lI l.ul lWl\U uk 

so 

~ ri',IMt. t(,t~\: ~. i1 l\t , Mé.j.; ~rj\\\ 1\ .\!l iv UI!)f{tI.\~ 1i'ó1.I' Iö 
f\."·"\~' I,1t I~ l\ .: r .... IiI ... ,,(Ik ul'k,\ t \'>1\i' 'II:~lj\I'" ft\ IM 1\\1\

~ ih\\ , tN lU ~~I .1 i'rll'uál.·1II I""U'Jí' M ,\ ..•• 
ll ~.\ ~'\1), r~1hó,I H.l<(\:l\lilj;~ a UPIH \ 1I'(\,~ 1 l\ lI\tlUtl.,Vf>' 

\'!\I'(I<ldoill, ~ ti., ulM,bh'\\) ~. l\l l.1<,I k.mik.': A IIlN\\I.,h ,t 
\ ·fll'\ .... ~ l!\k\\i hit &\lal át ll"<' k.' ; dl' al~ft "H~lI.djn: a 
l'ol.JItU",l: kfu.W" I",I\\ka t., I!Io I\\(I\y-..k \i: rbf,\! fl, WI,1i v ~ 
r..... l,,'knl< ' ~f ~~f>I .\I't i,\ IM"Ud 1IJ.c>u:.i.\1hl\ l ják, O~,k 
"~)' kl\l:\w4t:uk.' tatl , (t .... In . h~y bl\lti U"t .. ltltN ... " 
~~ h\Il\\lá.~t\lI(I\1 .vI .. iIt I<(>\\t.~ t-14 ~"lI l ltll ilf! t::l\\('lj!\, ~h"r t. 
lIiIkik.' 1\1 1\ r.\lnt" g, .h~y ". hll í!u.I l (oh.tk,'1 I'al<\ I~I ~ 
(1,"\0:: ,'. .. 1>(l!\h"It(\ tArMJ~I,,1 ~ \lk~ t • .wIlI'I.l'I I:ul\\1 rl)~1' 

hlll\;\. \··.\\U:\I hlt' lIl \I i,, ~í'lt(t"k (t .'I\I I>(' r tl~ik.\\1 11,,11 .. 
~ál,ilÜ;,. \\U\\.li'lI j, H~I,''''\xliit ".,.t aJ Il.tr.k l..s\(l.u~ ... t 
IlW1o.Htj<\ 1'''\ h l t' u h 1'11\\11:'1'\'," I.:; ftilll.tt. 1Iin.. .. tl IIklk 
hit ~tllJ ~ltw"k, I\I~ itt 1\ fQldfu, ft :OJ t' lil(l l ' I~l ~l\rt~ .... 
.!la, ~ 1,IN\ h!b.rm f l"' ", . ". 

U(\t\(!N(lm. il."iI" U\NU\Y.,I \' M"),~ t l\hl\jt~1 1I K1\h lt\ 
1\ 1\I\~y \"i'tCII'1I1 1(lI' h, it lI'At 'I U\a~ l\ hlll' nt'f!"" 
1I"'~ itt ,'ah\..<t.Uoltl\ ~~U\(l.t Í'tl i!l\i'\I. Am ar. UI'N I \lm .. 

• 
g~>lt:1"':1I1 II k \\ I\\·ní·r f. :o 1\ ill.4.'{!ol'lI h"l\ll't~:o, lIIull\ \" , 
\; ül~" 1'I\t:,'(khilÍ" ~, -\"I hi. I .... ~It~ \I\ ff{ 1It: 11I \'I'~"~lI"g 
I\tlll'II \,'II , h,*"y a lIlti \'t"k 1\' I" tl'\)k \\\(II.v#; I\ tl\i'f: \I\(htl 
n'6 1~1(' \\ i b'~.r .. l .. n\ jólHa'IIY Amti).~ : idf' ~Ji"t'tt0ttl'l j,,~ 
Ml\6.~I\I(\.,1 f il ('l~l el la" ~.\ 1)\\&",t{t twvi\lo\t b l.ll, mri". .. 
Ill'I::. tI~(\,\\I!\\\ ku u\\. t'- ~ llí!'IIt aI.l:\l f!l.tadl II a kri ll .. h,_! 
I'~~t\\ """ lIl" tl\;:~~O:O, jI.)$~ ~;\ l",~'ilát:t\ i' II'~t-,,1 It ma~~ 
~~'~')' \I(\ \\\ lI l1l::.1\jM a~ .. mlwrl tN~\oo" . :l ....... u~ \\ u'. l\1U; 
lQ,l'litl 1"'l\I\g\~t hm\!I ho Ill'm " !l ólI~ !\lcl ('\.a\i 11\r\'~I\" "'" 

Ú.h{l. l'llh~ \,UI\\O<I. 1\ u~~.r IUll i\flkl\i lV«li't.M"r. 
" . ~., .... 't€'I\Wl flt 1\ h\Il\~\tl:\tl !U\ ~yh J~"\l ".)dlő r~jl .... 
~"fMl<tl ll "' ll ~~lll t ~1\ a , t a~ I'Ib\ I)!\I\t~t ittl t1w~.l\mi'ly 
,'~\\ ' t l\t\ ItA~ail\l\k ,!II ... I\ ~U\t-\'1' 1 mh,tlil l\hNl ml'~í'~''''' , ,. 
JJk il I ~!N\ Ol'tl .~!\\~' mr\Í lI~ll' I~'rt..<\gl\t. (\Ult.j;~ 
to(' II jt"h',\ , h'l bN"~~~AI!I I::. , l,\.. ,'ik li I.~l, '10~ jó>. ~~l\.uá"t, 

\'tltbr 'l'h'l\dlU' ». .. ,ril)t : .IA k\:'ttutf..u..Y ,.. '"~;''' 
1\'11, h~\ tu íil\lh,'l~ki,t .,tvl"! il)(lr"OO !t'IU k&.'i ~iI ~f: t>(l , , 
J I~"'" hl"lUl(ol . li\ t\\t. l\t\\IU\\ I>(ln Jh,,' 411. Il mi!I\I~1I1 
;\tyá,':" , m y" n I\~""~ l\1t'"\ I'lQ t .... ftl\ll'l.ybó'n ;~. 
t \·"t.'.~ ~,\l\'lat., t, t\hi~"· I.~\I'1\1t .'u t~l'k ..... ' tfrthl ... t- min· 
"kQt 11:1; Ur tÖr\'\\uyt'hw\;' lI\~hu't&tltrn. *tln5t:·t>.l\l\ ~ 
l it uo .... ,tQt íoQIl t ~\tfl,h' !1 rd ~\iltl\lIk .iMM, 'l'l ilJ tl\(ú\~ t-..~ 
1\=,:\. tdkl b,\ ..... '"".~ kHI id", h~~ h lN\ \\I",kí't lilII ....... 
.. 1· .... ·H~ ;'tI q, 1\ tNí' Il~'.' rl ~1"l\t ,,~~lí'h\\i> t rl' ll'l\I\"'III\I'k' 
.\~ 1.<~í'l'('ftt'ln'" I I(\ld~it!\~áfl\ ((\f(lit t'a.lI llk:.' 

:<.4,I'>III\,,,, r\l.~th tA~~"I. '" l«ti'11 II '~II\ I~ ! mir ... 
1\" i ~ l\l.I'ro,~ I\INI(IM: lit ll)l~1i,h:\I\ r~blja I~ 1111l\)II.,YI'; 

1l(~1"<~ t: yölI~'t'lrii tll!.lm~~t. S a~t 1'.aktlK.' l\l1 n.VI"' II 
\1\&1.11\ 1,·bl'l ~~ "k.' U \lI~ \'l\I.\~itallt biVN\ ~.n). .... dy;\ 
""I\<..I~ f ~ mlllth'l\lU, !II. l ~r J hu"\\!!'" á!. lult n ." th·m;\.. 
l,... kH~II\ t (\~U "lJ Il'n 'l N;.!ihlk', l\)hlt~.Y l~bb"l~ 
'1,1~1l \~~' I\('~I.\' rk ..... lt€'t t f l,tn.'t ,,(out ttt\\ \\!NimtA 

1I\.!.\'(·k,,,Ul li t. lj """ll, ,,' 
.1 ~1\l< h..t'lIj"U I' 'd~1 .. n,wh,khl" , I\\ h\~ ~1 bit 

h itt\t k'.,'rh· " la' ! €1l t i'j{"H, .'I"'toll !\t : oll,""I\\'k .. a 
\\\t'111I,l\I\!;: ('I1~'"t~'\' •• · .Má.~\..\.\f biliN: . U(I 1IIi'(f II<'UI 

t( d "k I~ fl1ll\ I\f>k II\'lU 1I' ~:, I i' k. lIIIIii i') II .. i~ íly,,· .... 
Ilwk, lIN\)lll.i k.( )'l'U IINII lI\ohi'!tt>\!;: I il tlit. ht,.III\.,\; I' .... 
PdI--6t .. " . 1\ 1\\\'IIII~'\'1 l"'~-:\ "I ... "$ot ",tt kr-; ""ll !I 
\ , ' ;\\Il ~ !. ,,\I h III' k ",mai IN ",tt NM ~\ I\d ,l:c.l vir
r.t ,ql 1'' ', ~I.,_ tUI,,,j iI("ri't.,,- 1'\1 tush u UI~I\\\'rlti, 

h~y \\lfIllI,,·i 1'10111)1\ .»i'f'Ell.,Ul(\u {\ ,'II ~:, t,"\ tI.""t lU ..... 

.'1:. l\tut' ll' !l' 41ht\'Il&t:~a.I i . k\1i'~, 1.. 1\11'\11111 IIol 

• 

I 
I , 
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igali 5nfeWdo16 k6!u~, anu!.I, 81 emberi grarlö--
6Agun fclülemclkedve, a. wuJ., ud6 Ml hal4rait. :'i.tkp'f'e, 
mcgk6a.::liLi Ol isteni tökéleleSl!o\get. I Biaollyár:\ saját. 
tllpaS&lallltaink alapjAn ili mclf.\UipitMLjuk' .hog,. ":tl 
:lnyai sr.eretet kimerithetetleu. 

E. III 3uyai :> Ic ret ei. sok mindc.ut megfejt. ami 
31 éJet ben eddig ködös probIéOl:\uak tüut. fel előt,

trmk. lmi\dk'o.r.ni ta.nitctt oonnüllL.--ct jó korán, a kkor, 
IUl1.ikor w~ az ihletet.t 9Z3 'tTI,k'llak alig ' -ettük ,a.hnli 
é r telmét. S most) ime tudjuk, hogy 3JI imádgt.g :I. lélek' 
.bnye.re. - bk'o16ba. 'fil t kér.eufog\"'3., hogy elvegyül ... e 
3- tO.lluI6t3rsnk jMé};:os. kool"e! C!!oportjáb.1u, m~nul 
Juk II betúvct&! meatus f g6t. S l~, holt; be"l.ükb6! 
bt sÚUllokból M6t:ft. elc'feni t6 lélek éj! a becsület két.
ucrkettóje leh, 3.mclynek' mA.s s:r.ó'I'sl jellem a nevo. 
Frigyiintre 6 3dl3 u áldi.!t., mint :L családi ohAr 
pepnóje. pedig talAn otömkönnyei kibt egy !Lrva 
nÓl. se slólt, cs.."ll:: homlok'on csókolt II meg- megölelt. 
mind. a ketl6nk'et • . Fi!lcska im. ne.reseét<J;k egym1st. 
S lánl ft. OI"R.16dfu. egéu5~es s:lrjad ékai :u: Ur hA.z..i.
nak pitT'&rálxm l'e.lünk' együtt diC!6itik 3. mennJek 
or'llyJigán:lk dics6sfgtN! fejede.lmé!, T"eliink együtt al: 
AD)1\Slcntegyhhban. 

, Nagy l:inC!I tcllát 3. menyei polpr$Ag. k'edl'M h al_ 
gat6im I lfiudnyájunknll.k' kÖlÖ8 kincse. Cs;uádi I5k uer, 
amelyet MUb.'\ bocs:\.jt:tni, r.lgy elúlogosit3ui nem 
."bad. IakAbb kbplaljunk, inkAbb rQngro~kodjunk: 
dc bil.f"ány pénlért oda ue ndjuk emberi életünk' Il'g
Slentebb jaxá4 gyermekeink: d~ öröks<!g"ét. F.ppell 
c!-étt- B. poptól ne 'fegyék l okun, h3. itt is prédikál, 
-nmit n. mcgelór;ó sln.b ub..'," tükör állal ~s hom~ 
lyos heuéd által CIIDolld;md6 n ick. '"egye 11. slh'ére ilt 
ebben II ked\te!l k:örben ls al egAu m3gyv h"dhnn 

minden 16 lélek. mert BSOIl fordul meg nem csnpá.o 
ft Ulngunk egyé.ni boldogsága, hanCDll n kmsltén~' C:~:\

l'dok a.Dyagi ci erkölcsi jóléte s egyben SlornoTU 01-
"egyi sorban teng&M édes Anyank, A magyar bl\L'l. 
feltámadása. ill. 

Imé.,d k Ollu ok' tehÁt, l mádkowi pedig lliUd 
kell. Hittd. amely h eg r e k'ct lUoxdit. ki hel.yükl,,1 . 
MunktUkodjunk l,eb6.t)' MuntfJkod jttnk, amig Ofl,p
pRI \"8n, mert. t!ljó AS éjss..1.l"n, : uekilnk pedig, mint 
Olmu~'I~.i polgá.rokn-ak , fl \'i1ág()~sig H:u ,"»1 rC11 szö
"el~elnünk 1 m á. d s" g ~II nl \1 n ka Sicut i ri3yáhól 
11U')ad ~. boldogabb, uebo ~ó\·cudö. Bil ta,tó reménye. 
ltondjuk tcb6.t mi is folyton lsten CeH Ar3d6 mt!ly 
Iclliséggel : - tgi blldm. m(,u~'h k\!nyúrg."lk AlkotM
"'k, hada leg,'fek benned tn is RI \!~ I Adp Isten, 
hog)' ~. legyen, minduyf,jw:tk forro 6b:\)3. sJelint. 
h . .. 
. ' " • . l7 ' n 

" . . , 
Erd6ben. 

J"árt&l.e mBr \·a!lI.lllikor t'gy nép nyAri ll.1.pou ft. 
fetl.)'6erdöbéu f A í&ll: egyeuesok', miut 3& t.rb600k, 
korou'iuk .. öld tetÓt. l\lk"ot ,melyen ~.tiil a. Jl:!p au" 
pr.\i 1\ fal6l'1!eket :utUlU)"áI «,uj:\\;: be. Bangtal l\u\11 
jinl ~ lehullott. tükkel boritott. ~lti51l. Cm riLo 
Ido ~ lÁ!)3d abu. ~ nAm. sal,. A m6.kusok 
íe,, ~..st (\txnob.t. r,~c..;; ... l.lu.:~k .cs :;l h3.rl.."á1.." ~-mIll"lfm.""'U1 
kopcsol, ro\"3rnbt. hrene a f'llkéreg alatt. A. n... 
~e'k Glt. d6t:finlk ~ mohit61 be1epettt. asikla, 

Ors zágos gyüjtés. 
(Xl. kiitlE'mény). 

A boorkCilés &orrendj ében hál~8 köuöndtel 
'közöl j iik a gyiijtök uovét é. a gyiljt6il'ek vtlgöu
ucgót, am int követ kczik : 

354. Koz ma Fercnc (S2.ombathely) 100.000 
355. ~\ui t ii k>l L3jOS (Blldapellt) 100.000 
3ó 6. Arkosi Rar:tb:is Vil mos (Blldapeat) 150.000 
357. d r. Kovács Ák os ( BudApest) 10.000 
358. Jakabh:hlV Samu., 60.000 

3
359. Biró Kál~an " 196.000 
360. /in Slinte G;\boroó " 160.000 

61. BirtalAll Laj08" 128.000 
362, Kafn:a Ede 11 9.000 
3 ' 3 P .. -ti . "z .... éturfy Lajosué " 11 0.000 
364. De:H: Fa rkas" 100.000 
365. Ád~m Viktor " 100.000 
366. Iulai Dezső " 100.000 
367. dr. Deák Margit" 100.000 
368. ön. Simi LáSl!óné ' 1 50.000 
369. Bölöni Jllsef.. 50.000 
3iO. Orbók Kálm:in 3l.000 
ail Osege.ay Árpád (Oeb,,-~'en) 75.000 
372. Ö 2."V . Majuk Is~'fán D é (Dunabarauli) 100.000 
373. GÁl Ambrni; (péc!) 400.000 
Si4 Im reh J ózsef (Alsódobol) 200.000 
375 . Mátras &imuel ( PcetuenU6rinc) 100.000 
376, BU2og:tny Lajoi! (Kc-cskemét) 100 OOO 
377. dr. Nriredi Gél. (Bildap~t) 250.000 
3iS Űrmö-ssy Jenő (Dolány) 1,180.000 
379. Páli Miklós (Sopron) 00 OOO 
380. Fürat. Ödöu ( Buda peu) 115.0000 
B81. dr. Pált y Mório " 800.000 
982. O.aHnr Dávidn é II iO.OOO 
asa. Bartba Lajoa ,) 50.000 
as". Bakol! Gergely.) 50.000 
as 5. Klopcaik György , j UO.OOO 
aS6. Kelemeu Béla (Debl'eCl'!ö) Si5.000 
aS? Subó JáDos (SUt\'A.s) 100.000 
3SS. dr. Kornea Lajos (Bud"!IP'~,!!IL) "",,-:.=.,;';:IO~.;;OOO<!, 

L- Xl. k,öaleluény öUlege: .K l 09,oU.IOd 

S I ~ueg egsuik 1\ M. Ki r. Poalabhrék· 
plnlllir 19115 o:i vi uáwhtkivollatlinl. 

Kuel II közlemécny-d led rlnk .1 (!ru:~&ö' 
gyüjt6l elWmolsdt. 

Telje. tiuteleHel : 
as &g.rbútö .. ~ Gondno~. 
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I FJUSÁGI ROVAT. 
KirII ndullIs. A Dáv id .Ferenc IfjusfLgi Egyesüle t. 

ioh'ó 116 ::!z.~n (ytl!3á.rnap) egész napos ki~ndul~t 
te~der;. melyre etIl tou b uerctcU el ul~h.lV min
deu .;roekl6dőb. A kirándul&!! llclyéL és Idejét. le\'e
lezókön fClrjuk' tudat ni, mi ' rl is kérjük a~ érdekl&U5-
ket, Jle@')' h:!. "NeUenül lIelU kapna~ m cgh lvót ttg! ~.or
dulj:lllll-k az clnök~égllCt (: I.ipót 9 11-24: :) moly orom
wel tesz eleget rt ki\'Anságokuak. A k! ráudulók s z;ó
r.1koztaHi.sáró1 miisJrr61, Illacról, t:'i.rsasját.ékról st b . 

. ,. , I , 
g(mdoskodik' lll!. l Jus,.g. .' ro • 

L{ir;lIcr;r néne! blrós6g1 titkar. ti Dál' ld F erenc:!: 
Ifjusági Egylet. elsó elnöke .az Ifj . Egylet 6 Isó~alo~ t.~a . 
Aki Icgel6sr.ör érette mcg. llogy a. szék'elyfold I f Ju
dgát. csak az egyesülés tarUlatja meg, hazulról bo
tott. llitéoon és ösi \'allásunk.hoz \·aló ragaszk'odisá.
ba n, aki kibontotta az ifjuslig zá.szl6jit Dávid Fc
Tencz eml C>kezctében. ar. II kezdet küzdelmes mun
kája után fá radtau (l iheutlre túr L Nem feledjük' el 
lolHl 68 esz lll~j! mellet t kita r tuuk' amig élünk, 

lnterudtul . .Az uni t6.rius Misszió Ház m6g min~ 
dig nincsen abbRn la. szerenc .. és h eh:etben, bogy so,.. 
jlLt C>pülelébell rendezze be a mai kor igényeinek' mJn~ 
den szempont ból IIll'BC'fldó interntLtusát fl, s:o,ülelk .. 
,ól 16.\'01 d ó \Ill iGIr;US j[j:\.k számára, L5.t V[L a.1.On OOn 
<l l 6riá.s i nyomort , mely a, ta nnló ifjuság közöt t va n 
a szeretettől €ls igaz ember i érzést61 ~t.haha eddig 
i3 mindell lclletőt c1kö\'etctt. h Ol!'Y a hontalan tanu~ 
Jókat l akáshoz jutt./lUtl.. Körülbl'}GI k6t évvel ezelőtt 
kitK'rell a Pongrácz fa Valória állam i te lepeken egy~ 
pgy hátomnob.i.s laknst. boi 14 fiut t{'ljesen in.,':'Yc
nesen hel)'czett el. A kö\'etk:ező iskola i 6vba n a~ 
emlitett intcrnátu.sokat uinh\n fenllki\'5 nja b rtani 
~lisszi6báz. mif rt is a1. érdeklődök' ös érdekeltek 
lAj6ko~L:l. lá.sár:\ és mihCltarl ll.sa. \'égdt cs ulon köz
löm az in\ ernálusi szl\bltlyzaL egyes pontja.it. 
1.) A C~Ii S8Zi ó!J;h. i BizotU;'fP-bo'l. cimez"e k~rvén) 
irand6 (:n6\', roglalkoztí.s. fak\l ltfts. régi lakás, sZü
lók foglnlk'o'l.i.<m ~ 8 hlká.sa fch ii.nlcnd6k:) 2.) A kér
,'(-ny~ a ~Dá" j() F erenc? trjus ligi Egyesület Elnöks6gé
hc~~ lfl27 ,l\lgu~zlus h6 l ~ig kell benyujt31li (:Á'l. 3Ug
l-lg be nem adolt kGrl'ényekct ncm \'cSStük figye
lembe:). 3.) A feh<6tel egy iskOlai é\'rc tör tén ik', vagy~ 
ls n epI. l_tlll n. kÖ\'etk'ez.s polg6.ri 61' szept l-ig. 
4.) V~~ leljC! díju, rél di ju 6s ingyenes llCJy (:Tel
jes dl] kb. 10-15 pengő h n,vonta:) 5.) .A lrervényt 
els.s fokon a Dhid P. Ifj. Egyes, választmllnya bi
ri..1J:l ·:t O.) A \'~ l!l e ge s reJ y~tel t :l <rMis$zi6hh i Bizott
d.ga. enlr.óJli. • 

Tu.Mlut4n. ~rili. 24·én fe jeződött be a teadél
u~ok sorol lLta, amelynek ugyláts'l. ik az volt a mot
\Ofl : Ha a ,'fge jO. min 'len j6, Ez az ~rju.sági teadélu
\6.n csakutr:ao jó voll Jó .'olt a tea €ls Meg .volt .ru
~e:ények t()megc, j6 _,'olt a bevétel téli j6 vol t a: m~o". 
~ multn felul benne a rendez6st-g, Gábo," 

Judi,\' longora )á.lI6kll, Medery Picu 6nek'slimai, J obb 
Manlka 11:010.01)' UM'111:\tai, Kovarell: Ir60ke és. MA;. 
t(if~y ll~"i b6.joe jehuClea tá.o.CIS'lAmu, 00 (a In
ce~ y l..a)O~ ~OUreran8Ul.. llol zajos \apsra., 1\01 pedig 
j6llÜ ne, et,_re rllgtllit6.k II kü~ön!él!et, _ J6 
T?1t II tloCJ. ami ;'l müsor utAn követ.k'eullt, jó lett 
bl&Ollylu~ II fC>.oyk6p is, amit. Il rl!sz l.l' c \' ők'ről vet
tek r:l, )0 ""It I.l.l.Ondom mlndtln._ d c jobb "ol t min
denna III unollyok~k' ulve, akik egén t61en At 
_ tee.d61ut6nó'nt tendu\lJ~ él íel1l1ta rtótt.ü. , 

A mennyei koldusasszony • . 
R6%ánlnak, aki égbe kOIUb:&tt 

Es áldot! volt a:z: assU)Ujok toz6. 

hla, LOND ESZ ELEK. 

A földre bámulok -
Előttem ellebegnek 
Sötétlő árnyai 
A bárányfellegeknek. 

A föld, mit elrabolt 
Azt már nem adja vissza: 
Hálátlan cimbora I 
A könnyedet megissza 

S hallgatva őrzi meg 
Bizalmas vallomásit 
Es nem nyilik ki szája 
Csak ha sirgödröt ásit. 

Milyen derUlt az ég I 
Mint leljesOlt reménység. 
fehér bárányokat 
E lő,e hajl a kékség 

Ezeket örzeni 
Aligyal fiu se kellett -
Vag,. ott horkol talán 
Egy cs illag-bolyga mellett? 

Vajjon mit álmodik 
Játékos J,.épzelettel 
Abból, mit otthon ö 
Utraval6ul lett el? 

Mert angyalt égi fény 
Táplál meg látomása, 
Aminek idelent 
Nincsen szepségre mása 

Fantáziának is, 
Mely költő drága kincse, 
Ilyen álom va~6, 
Hogy szinnel tele hintse I 

Ha felrepO!ve most 
Ilyen álmot IejutIat: 
Kristályon napsugár 
Tört akkor erre utat. 

RepUlI, fanlá,iam 
J!tékos szökkenéssel 
Es gyere vissza gyorsan 
Mert szenvedek, ha késel I 

Megy es jOn. Már tudom: 
Mi tOrtéht fent az égben? 
Szemem káprázva függ 
A kéklő messzeségben, 

Mely titkokat sugott 
Lelkem legbelsejénelC -
Zeng benné hárfahang, 
Cimbalom, angyalének. 

Meg egy más - fOldi hinC ,., 
Oly bus, de mégi.s édes 1 
MegkOnnye,ztetve 16 
Orv •• d.,I.InI kép .. I 

I 

• 
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HU kedvesem - tc már 
Mennyországban repulgetsl 
S mint hallyu a tavon, 
Te fényben elmerUlhelsz I 

De mégis disztelen 
Ruhád meg a hajad I 
lal, 6 mint koldusasszony 
Utom amint halad 

• 
Csillaglól csillagig 
Sugarzó lelkek mellett, 
Koldusbat a kezében 
EzUst liliom helyett. 

Amikor égbe szállt: 
HUségének dijAban 
Sok csillag ragyogott 
A köntösén, hajában, 

De visszanézve rám, 
Ki idelent maradtam 
S az idO mezején 
Csak sóhajtást arattam : 

Megállt és könnyezett, 
Kezét keresztbe teltc, 
Majd legszebb csillagát 
A kebléről levette. 

Es ajka rátapadt, 
Keze Szeretve fogla, 
Lehajolt azután 
Es a szivernbe dobta. 

Ó égi szerelem I , 
Tisztább vagy mint a fOldi I 
Szépséged szivemet 
Csordulnlig betölti I 

Ö földi szerelem 
Ha szép vagy, mini az álom, 
Győzedelmeskedel 
Felejtéscn, halálon I 

Dobill le csillagot, 
Hogy mclank61iámon 
Ragyogjon - oly sokat I 
Nem is tarthatja számon I 

\Hajan és köntösén, 
Meri pazarolt elégszer, 
Végül nem is marad, 

, Ttlndöklő csillag·ckszer. 

Most m~r koldulni mcgy 
Csillagtalan szegényen: 
.Jó lelkek, adjatok. 
Ei:Y csillagol ti nékem l 
Busong6 kedvesem 
Vigaszt var lent a földön I 
Ihlellel a szivét 
Hadd egészen betöltöm l". 
Koldul ... Az angyalok 
Ltborulno.k nyomában 
E:s zeng a Hozsánna 
Az egéu Menyországban. 

(V •••• ) 
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HIREK . . 
Tdelollulbuunk: Lipót: 97(_14. 

Alkalmat .~a,.unk nyujtuui nul, enel a 
azámnukkal olva.ólnlmalr. 61 hivoio. ... nelr. ana h 
az el6flzetisl dljat é, hátraiókOI ef'Ybázt' adf-.. 
jukat beltttldboalólt. Csekklapot mellékelünlr. é 
e uárnboz. ~%en a el6 ... ltlapclIl aa e16fizetéat. ée 'fU a~ 
eg>:házi adót egy öuzegbon be"'illdhetik. bivoink 
AkIk wott veli] toljeaitik kötolozetltógeibt azoknak 
- mély 11ijdalmllultra - Inpuukat tovÁbb e 
kUhlh otj iik . I n III 

. r81e .. ti ~lttlt'tut' a. fövá.roaban ~s:\ k"Örny6Ir.on. 
:l\lmden Va.8(lrnfLp d. e. II 6rl\kOtaz V. Koh6.ry-utcai 
t.emplomb..1n. A VII · CsobAllclt·utcRi iakol6.ban . 

, 10 , In.~.. .IU 
n I ti e. '"' n t.1,rtjuk a t_(Il.81.iueJ:onb/l.l\ az u tol s ó 
htentlsdeletct.. Nyáron lI.t. nüuat len. . 

Pt'IJl8zent16rlucl l liveiu kuok mAjus 20-tln ~e jn. 
niusbun pünkösd m á. e () (1 n a. p j 6. n is Is~enti8Ztcl.etet 
tn rt dr. Osiki Gábor mis~2i6i ·lelk\lu. .. A pünkös(\j l\r~ 
"l\CSOftlOIlll.tli., ~8 Istentiszt elet IUl utol86 lou. az 
/lS1. oMt.t. ' I , . • ••. . ~. . 

F..IJkeMlJ t, k erl'l!ltelé8t , temetNt egy nl\.ppn!. elllbb 
kell bejeleu teni. E~t sn.já.t érdek."ében luindenki tm-ha 
nem eMtt . Hivatalo8 órák: d ólol6W 9-12_ig6s dél-
után 2-4. ó rAig. _., ' ,. 

N/lsztlvehégDnk minden hó md..'Iollik 'u ltttlrlGkén 
déInlAn ó ómkor tart.ja iIlé8~i~ nlelk'~liti Jlil'l"~lnlb.1n , 
lIgyo.nakk'or bibliamagY/l.rbat. 

Lnk4$váItCIll:tnh\s f!se t,őn egy Ioveler./llallOn k'érjit1c 
az ért.esiUYt az IIj eimről ,hogy lapllnkQ.t. pontoaan 
M!.be.sitJlessUk'. I 

Ua ~gy t.8nládban bel rgség . vaf!"y rgy~u b..'l.j tá-
mnd. lm " [Ilnmely esali\d Ingja kórhlbi ipolis ali k'e· 
riil , llor.zátnrtoz6i le v~lbon vngy . teloronpbÍ flrteaitdk 
fl. lek ()~/ti JlhntoI er r/ll" hClgY amennyire el·6nt.t61 
lelik. enyllit$iik' lesti-lolki fAidalm.1t, S?()l1.1'c<16 tosb
vériinknek'. 

Rellll/'irol nk lIul.ju9 20_án (áldo~ÓC~iHÖr tö t.·öl1) d.u. 
O órnkol' r~8M~U1nek' htontisztelel. kcretl\ben uI'va· 
OIlol"ioo..u n piln~sdi iinnopek'ro vnl6 tekint.,ttel. Ok· 
t~heri !t u. 1"e mlllri s t,c llti ~1. t eltl tek is IIzilnctolllek·. 

SzegNIelI mAius 22.~n d . e. Il órakor htell 
tis1.teletet l.n rt ~ 9 urvac80,.:.\t os~t Jó1.fLn Mikl6.'1 pü9~ 
pöki vik.."l.rill!l .u oltani refonm\t.ns t,('lllploru,lxut. 

A Ultvid Ft'rollez F..gyle' közgyiilése mAjn! 116 
6.áu volt n lelkészi llivfLta.lb.'n. Dr. NyirodyJen~ el
nök rue~Dyit6 s'~'l.v:\i nYon ~ l C~ikyGá.bor iótitUr 
és Bir6 J,ajos pénlltiro9 tct.t.6"-' ~jeleotMeik"et 31: 

Egylet 1926- 21 c!d e ndej6róJ. A Mboru u!."\ni iiJMc.
ben "eget&.lAu\"\. it61t Dávid Ferenci Egylot ebb/Ul as 
t: I'I>C1l nlegkö7.olitetlc fl Mk'ebcli il lot 8IIin .... ~Da~ái, I ~g~ 
;-o lálJb I! rkölcsi tekinte t ben . Októbertól nlAJlItlg IWII""' 
d en hflnn.p t') ~ 1'í ~ntek~ll mlil'~~r.i mÜlKllT.l.l k'erelt'z.eU 
relQlvtl.l!6 ül~st tnrtot! . melYlulk lá.t~atot.tsAgfL mu'" 
t .. \.lta . llc,::-)' ku ltummnkYU. \'ll,"'Wtt a~ .Flf!ylet. ,\ pénr;
ü.cr~·i lll.'lyzct. _ bAr 1I1.'1f:( .n~ (0 \' rl()~ it i v ('.re<lroénuyru 
v'~I!"!~l lit t _ Ill ,~g mi ndilt mesne mfLrnd el a béke
belitől . Tngdi jnt m(g eddiR' nelll ige n filo.tteK. A' 
kÖ1gy;il ~.., mo~t ol ;8 )l(Ltároztll. ,egy t.ll.g~,.tiJt .Ő pro-
ptLgl\llda. nlUnkn megindltá,8At, l,ogy a. Dltvld Ference 
1'Igylet m~S" nólo8obb 'kGfbeu t6r jNzt.l!.·eSrH A. te1e''''t.l 
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~.oIs " lroreal6D.y no..!trériJIg ~u~~t. A. pro
' t..stAns tMi't&lele.kMetd' üd,..jll~l'i'l ,fui, v~t. a 

~.- , .-
k&&rii1b. . i - - -

A p"'llU~ntMriut'i All:uni le.li"p.ln husr~t. toU 
mw.pjln dr. C.iti GAbor mi_i6i lelk\Sss pesluenl.
l őrinci III ku~,i hi~ink n'm§rtJ. lll"I'3~val 
fijbeW61t ht~nHsr.ld~i ... L tru1ot. mel,. slk.."\lomr:1 
tu,.erel h bot1 }'Mku J\\Ud ~ neje s~llroJ.l;U:_ 

-AI ammni \Iniliriu~ bostoni srAkbWt. i P'" 
n'll ~.. n a'f'l\ft!.k rcl ilnnep.,Yyet ~tek kÓl;ÖU. 

A ,..IIMi ki5f'bbitfg"t ~I n.\d6 .menhU esr
liiI' l:\ \) ol i 1 ~ ui:wb billou,si,gal: HId Rt)lMnjioo U 
i5kol.i il't nUMi 5J1:t.pot~ f ... liihi~'\.sir3... 

., nim n.ld'0I!!1 Proiesth! All\p kór.gJül!se. 
mij\l~ (;-án d. u. :) 6nh'Ir k" ... td&i~it., amelyen lJ egy
b&J.kuiil~, fóp.,pjai 6 k~p,;se16i jelentek meg 

Pé!u:t.úi6rtl: :ri budspfsl.i lclk}w hirnmlb3.u d.e.. 
9..tdl d.n. 4.ig . .AdÓt., cltSfiset.!st, sdnm6.nyt Mveu 
Gli :Mil::l~ pénJ.tArM. 

• , fthtmadAa Ilnntpe !!Ok icl~t, hl~ co tWlp-
}Qlllb.'\. Külön~ell huu H d~ I\.'lopp,n san.n C!::lk' n 
tempklm rol)"OS6j.\n ,.ehettek: ~.:a únTlt'pl blen
~!l1i'1 ... Ú':D.. AI. (rn~dt. v.-JIO!k s-a'.m."l. mq:l>.!U:ul.l3 
lU .~,t !II M I ilnn!'~n . .A Nos1;i ,-(ik' n.."t!y ~~ 
nl6 I~~ntell.i'l . !l l olon~ e}b.riil&e ~p1lÖ1.iTen 
nl . k~lm.,1 tL& u~rit 111 b!!UPi~'l/Ul""r dül~6'+
u.tn. u urT:\c<arai a~.I.tal ktitilli t;n.Mdtm.n (\..'I;lto l.
IIlk iu ~'l1t N.ut'1n i.s outt\Zli. At; igy hl.-u5t t. 
ki .. :~ kí)rl\.1:: " f"Id.>lo tnr-l :eU~ 1~!u-:l.IGkl'ln kön:l:n'~ 
kn Al1halnak U t"l'll\,,:!,(I~tma f.!. k>lo1i~ ll<' lkfll M"'I"N
h.'\t1l.'\-; . nU$~tl';1 !II ~.r..'ret~1 ~lal~ nl~nyere1.l: .ló
t:l'In YiklMn! f6,i~tdetü !'I.....E40ny. s. I~ s'd..".I. B!'
~~bet ~Tf"CtU) urh&g:y l'IdrunioY"*tn. h.ö~·ó:'l iük. 

. . - = '" • 

d. u. " ónkor e1&.elou k'lk&deah I~ .melyen tnit:l. 
den oonfinuAl6 nó,·end6k megjelenik. 

A.ldo&6c'.alHlrt6kOn (~ilU Z&.) eiU G őmkor egy. 
h6.J.l:öu!-gütlk rendőrei ~ renri6rlis.r.l\"i~6i t'éslellU}. 

cek ur\"kKlrib3n Eui'll :la hi.e.nwdele.ttel be it li.
r6dik 3 recdőri htentiute1erek' .sorN'ndja ou 6s.r.i;g, 
okt6ber hari.lG'. 

_ PG.1lkÖl!ld o..nt~. aa Ittmliutdetek' SOITet!dje a 
m,,~tk'e.r.ö : Első napj6.n prMiW: d r. Il$in G~r 

~i!lu.i6i lelk~ u.r~rh OII-lt J61.'\.n YildM piispöki 
"lkinn!. lI borin[lpj!n pr6dikjJ Bitó I..:l jos lelkén, 
un'8C!O"rit> 05&t J3n~ tAsd6 Iclk6i .. 

Kapoj!'-úi h ivtlnt.nl'.k junius 12-!n (~p) {él 

1~ 6r:\kor !Ul4;il Isle.oUut.eleu·1'.1 és ~3()ri'l"3l J6-
u.n Miklós püspóki vitirin! lU ott:mi re!ann'h;ls 
templtcb.'Ul. Ksposrir kiirnJ&'i hiT"eillket. i! meg_ 
h ivju.k erre lU illlMktaó alblccnr.t. 

liar i );-0.,.,0.19 . ! D\!Dll!ti!'f:lm.>nti F.gyhhkfu- ju. 
n.ius IQ .... \r. ( {lrn:tplf, ll.) d: lqda t3Ttp. idei rende! M ' 
gyiilf~H Bud!lpe!tt'.n. A. ~l~ m~hinloj:1 és prog • 
ram,)." lopunk m1!t helyb. oIT3!lW6. Ut. Cg}' !L!TS 

t .t.r j8k' II rbJ. t \'"t'oaj l'T...'\ndürntl! lesl~t.. ho;rr eb
beli n.!ndékub.t mina el4bb jelen~k be II b'llb .. 
pesti ldk.!ui R111lt3.1nak' : V. K&liry. nk:3 4. SL 

Vs.lIi!.I'Ilu i t"il$.~Ü: Boda))f'St1'.1I .. h idei nJlb
I!ll\i ,"iL~t is.. mi..'"It. ed.:J~ a KoM.~ UCCli 
t(!mplomb.'\.D trot juk me@' a nyilri!lOSdg elöu. .ll 
.. If"ftli ~J;-ol'!ok n....'"J:6j3 jnniQ~ l!--t'1l\ (~3p) d
d.. lL 4. 6 ral\.v) tNódik' eL l!~."i:r:Geg juci~ li-&!. 
{ t:'rDSf' jA.n) d . 11. ... 6."1Im lesi. \~iaseabil:to...oook': ".\ae1&
nüd. ,"i~gAp.n: Dr. Nriredi J&I,s <'g".e!. b.:l!r és ob· 
lanm .IMM. (If\"!-biter . .! kfu.!piskblhok ri~jin: 
NJ Fert.nc nl'. tanrd~S & U",I6 Domonko! 
presbitu. 
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Drll8llRj Sámuel ~h'ni iudÓ$Unk' élete lronyTll 
megjelenI már dr. l}oro~~ Györg:y teol. tanár tollá.ból. 
Jsmerlelni a. jüv6 ná.nlbno fogjuk'. : I 

lfj udgi Jlllentll!dtlet ml\:ju~ 29-én (va/!Arna.p) 
d. u, " 6ra.kor l e~z ti. budapesti templomban, Ebben 
IIZ enlend6ben az utols6, a.melyen minden iskolai nö
,'endtlk köleles megjelenni. 

ReformtUns nogygyii lést ta.rta.nak a magyar re
fonlll·i.lu~ok m~jus 2J ~8 22-én DUdapesten. A ma
.l!y:u reCorrnlUus Egyhll.t püspökeinek' és más nagy
jainak \'ezet6sével nz orsz~ minden részébt'll ha.tal
mllll sereg ~yülekezi1t' a. f6városbn. hogy részt ve-
t!Y('n az elst'l országOl! reformá.tus na:g"ygytil&:len, ~ 
melven :U: ol"l!zdfl'oe reformá.hl~ ~rdekek'et szoJgá,J6 ha.
tározntokat bc~ ,,6Hk' meg és houá.k meg, A két napra 
mC.l!AlTapitott prol!.'Tnmmbnn a ref. egyhá.zi életnek, 
k.iI'á1l6 1I1,611oJól.i. fO,Q"llak besz6lni. " 

JTirek hR'/:nrő1. DCldóc1,y Sándor s1,éplaki dr. Pá
z~i nt i\fihá.lv torrlnt·uri lrlkt'-szeink' c~crél t ek e)!vm!is.~:>.1. 
fI,t!'yJliÍzkö M6giik' bcleer,yzez(.se (Cltv tAn. DodÓCzy Sán
flo r Il.'l k~ ~ti hC'ik1af6j,' április 3-án vol t 5tép ünne-

, , " .. p ',Iy kerct~ben . ! , .. 

Stékl'1v$7.,nlmihlllyi eg:.rMzk'özségünk uj papot és 
uj horanp;okat k'apolt eg.\·szer re. A n6hai Oeá.k ],lik
Jós örökébe lép6 lelk'ész :Marosi 1Ifá.rt('ln volt kadaC'si 
pllp lett. akinek' beiktatA~!l n .~'j a J,:tran~szentelé

~en . az egyMzi központjának' képvisel6i is meg je_ 
lent ek, ' • ' , I •. ' -' -

S7.epslszentg,\·OfJ!:,ytln is Ilva.ttak Jmahtizat. amely 
11h\n olyMl r~en l'ágy6dtak. s amiért. olya.n hosszu 
i(ló óta rá r:ld r ztllk C""iij töttf'k', A \·{i.i!"·::\.i(ClZá.s t.estet 
öllött és nz imM$Ag 'meghallglltlatoU. TmahM é
pült amit ápr. :1 . ;'\0 !Izenteltek Cel. Oróm volt. nemc~lt 
('1T. noitáriosokn.1k'. de min(len Celeketetii súvnek, merlo 
m~ a. IX'm;'\n prf' fekt lls is ré~zjy('tt az iinnepen Va.l'
(!l,a D~ 'a dr. leol, tllnár, .T61.~ef r.II,ios lelké.'3z, Vé~h 
Den já.min esper f'$ v(lltllk aT. ünnepély áhitattal baU
,;lItOtf. sz6nokn.i . . f 

A mf,;1cofcf un1t4tfus fstentJlldefet_ Ápri. 
1i~ 1O-(ln vir~2'vapárn ~plín tartották a milJroic i 
nnH'T'1u~oll: c l RÓ if\tell t iRT.leleHik ... t a'l! el'ang~1iJrns 

_ templombnn , A'I! fl van2'~1i1nu ep-v hlhkötsélZ s annflk 
nagyni'vii l ell:élzil Dnl~ ik L1jOll ö römm el ene-edték 

I Át II ajánlották fel jö,,~ro ill templomunkat unitárins 
istenf,iJllttelet tllrhha c~l llli r:l . 

J I$;l\n Mik16~ pU_ nöki vild riust 87.ombaton 
ede lelkell h ivili ö römmfll fOj!adták a pá.lyaudvaron 
Balfi!1 Fflrene dr. vnzetéle alatt. Vapfirnap dMelt'ltt 
10-.1 1 óra között r jlRztvettek az onitáriulok j s az 
etran,ltélikul i,t,.ntil7.tilleton élvf',zeUel hallgatva 
Dnu:lk Lajoe eepere. lel kee u 611oklatát. Prédikáci6 
u tá l!" Jelezte, ho!!y II órakor az unitárius tflBtvlirell: 

'

tartanAk istentiutt' letet. Az evangélikus iatentillzte
et hefnJfI:..té"el rövid uUnet uhln mej!:kezd6dött az 
er~on ::l banlrjainak feJzulZB1!!\ mellett az IInitáriUI 
~ate~ ti lzt.el et, Az evangélillUl hitrek na,lZyobb réne 
le VI881.amaradt II tcml'llomban. J ózan Miklóa két 
ver"uAk elénekléee után m('/Oe lent a szóezéken . Az 
~z alkalom ra kivMalldott uentigék cAz én bázam 
Irnádd"1Z h ba. a13l'1ián tartotta me~ a mintegy 
21)0-aoo föből á lló gyülekezet elő"t batalmal 

bes:!:édét, amit v"n4tfelekelletra vAló k il.löuba~; 
nélkiU mindenki" legnagyobb fil-!yolommel hallga. 
tott ée é lvezett. Azntán unac_ora eutA, voJt, 
melyben 35-40 unitári us r~8ZesIUt . 

Az ia tentiutelct befejezte u táo a lelkés:!:' 
biva~~tlba~ Bal~Z8 . Fer~ne , dr. ny. poetalgazgat~ 
amiikoicI Ó8 VIdékI umtárm80lt nevében li j elenletrő 
evangéiik Ul egybáti f6~ondnok éS T>ultik Lajos 
espercenek: moleg u:lvl'lkb:w mondott köszönetl:!t 
templomnk áteugcd~e~rt egrben Ud ... ö'!;ölte J6un 
Mik16s~ fel sőházi t fl,ig i\ tör\l!nt kine\'czéee alkal
mából 8 mélJ'~Ii.li:ee ör li mét fe jezte ki , hogy a Ut 
proieeUnI! trlllli\Bf('lekezet ily sdp e~yet~rtét!bell. 
mcglalál ta at htenbez, u egyetértésbe:.. vezt1lt6 -
\ltaf, melyet minden vonalon, minden vaUásfele. 
kezotuek kere,n ; ~8 kövotnl kellene. 

Mislrolcoo il tehát meg:oyil t llk az evangélikne, 
templom ajtói az nniMri ll90k el6tt - Isten á ldáea 
legyen 1\ két felokezet hivein 1 Juok vezetőiü • 

HALOTTAINK, 
Denus Js/vMnő, szül. Varga. Judit ápi. ll-én 54 

éves korá.ban 'Bpesten meghalt. 

Dr. Lllrinty Dénes birósági titkáor , ~zék;elykeresz
luri székely tesvérunk', 31 éves ifjusá.gá;ban, _ mint a 
má.jusi vi rá.!:;:, a. m.1jusi fagy hide~t61 - lehullott a. 
föld i élet fá.já ról. Rajtunk élJ uék'eJ.y atyafiakon ki
vül szomoru özvegye s két p.'lrá.uyi fiaceÚj3. siratja. 
lstenünk vigaszta.la meg t'lk'et. _ .~. 

TófnJvi Jd.nos korondi születési! ifju 30 évetl ~rá-

ba n április 26·á n Budapeeten elbunyt. , 

Biró Gábornő szül. Nagy ZSlIZSMntL, Biró Gá.
boruak a volt várfalvi papunk' fi.1nak ifju fele~~e 

_ amikor Alt ala egy kis U'lek uá.má.ra adot!.!a. földön 
51p.td 111. Ur. _ 6 mllga itt h :J.j:!'vta. ·l), föld et, f:!!" lr.oka.t , 
akik'et szeretett. llZ a pát ,~s a pár napos gyeny,eket . 

Ugy .'ltyink a sirók'knl, 

Magy~ri rolika. Magyari Endréné · uül. Ba.I.á~9 
Jbolyb. kis fiacsk..ia 4 hetes korában Apr. tO-én .vlu· 
szaszáJt oda, ahol Ri" anRyalok élnek', Emléke nen
telje meg: sTo iilei fá jdAlmát. 

S1,ékt!,. Sllnltor ,,.erespnlnki uiiletésii. bá.Dyamii
vezetlS, a-' Gyongyösi vó..rClsi szcnb.'\nya. tisztv~selóie 
a t:\Vaszon, ;I ,l:1,~Mt életheu ,t!'yakran megt<1rténlS 
b.,leset :i.ldoz."\t.1. ~tt. A !>Anyában üUst.kaJXlttEsllz 
ül és mind rá jóbb lett még egys7.er elénekelték' (det· 
te n. »s,.erencsé fel _ lY1.el'cnose fe! - örölU!zép báDy:'i~Z 
d.'llt llwt j..vn , Teste lenn pihen, Jelkép ek: kil'ánunk JÓ 

utat· ... . Szerencse fdl 
Or;v. Kt!flmen Albertno1 Kelemen G}'öI'!!'Y· ! rJltV_ 

S!i.ndor és lstván Jejk6szeink' (!dcs any}"\. 

T.ub GylSrgynő uii l. Rab AnnA 75 ~v.e, .k·orábal' 
' p r . /i-én megh.'llt. nr. Tóth György kunal '!)!fÓ test· 
' érii .nk M e., a nyját gyá.szoljn nz elhllny~f)1l,n, A ~ el· 
tá.vozotta.kna)( ellcndes pihenést, I!zeretettelOek "ig?u 

" .. , "-.'" . .. ~ '" .. .. ~ 

tn lást kivánonk'. 
A raformiUus- Egybtl:l!nak két nngy balott ja. hagy

ta itt n. u envedések isk·olá.j!\t egymli.s 1lt.-\~ 
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O.,.. !!zillln, AladiUn6, a Magyal' Prote!tAnl 
NOk On&Agos Szöt'ellégének' dnóke élt a. megala
.. ' tá . ~m filnulhntnlJ:ulU l tag).'\, Apr. 2I.én bevégezte 
~W:tiJ Hetét. :Elete munUja.. kereed~n,. lelkéneK 
melege me5! le !llginotf. Sokan á ldottAk léptei nyo-
mit. I ,egytn Aldolt emléke náltlDk' isI. 

Dr. Dmnyi Tp4c ref. rgybAzkeriileti f6gondnot' 

g no ~, milliu.tu április 27.6.n f!lk'6)tözött. bz 
lI.fD ' • '''' . 
~l6k sorib6" .tJÓJcseuége: n6vétnekként .i l.1go1~ jeI. 

i~me: U illarall:r . 014 ~ta: li liom acél és j6stigl'o: 
darab kenyér ... ~e"öe fel van jegyeozve ft. t:Mennyekben~ 

.b Dr kcgYl"lme 6:61:t61 fogva val6, 3wkon, akik 

megtart.jik lU 6 .swvet.ség.!t. 

, 
Meghivó:) 

• A Dunst ist.'\mellli Unit.Vi1ll Egyházkór (hi ren.-l 
des kÖffP'úUo'!ét Bud(\pesten az unitárius te m plom
bM tartj;) 192; jnni u.! IG- An (cSfi lört6k) d .e. II 
013kor a követke16 tárgysoroZ3ttal: 
• 1. I stelltis:lte let: imAdk02.ik' és pré8iká1 B a 
r a b á. s b lfán hmvhelyi JelkcS'Z; énehtel é r B o r o I 
A1'Oo hmvhelyi Untormnitó, . 

Z, Eloóki m~Dyiló: Dimi'ny MÓRI, k'Qri r. gnok. 

, 

3. lleghi:lÓ levt lek. 
• . .llew;alakulás. 
5. KÖiZ~ga~tó imájA. 

- ~- -. 
&.. Feb6bb rendeletek és törYények'. -" 
7. fuk11tét e1. 

, -
8. :F6tank- ülés liolouvirt 1927 6saio. 
9. Espt"itsi ~ttD.tú. 

IQ. Tani4!.,i jelentés. -
ll. ERrbAz.i illamugtl, kio!%lám. 
12.. BalMe!,. Prot. Alapit.AI.y o.."d:'llHA. 
13.. KéM'4!nyelt. 
li. Lt>lktni ~\"l.I~di iintket n.ervetése. 

• 

15. Unit!ri.,_ lti.s!.i6hál Budapest. , 
_ 16.. l ndilrinTok. (i~ba.n jnn. 13-ig elnök~hel 

17. Jövő kÖZf!"rii1és helye és ideje. 
E 6 ~ r t e 11: e t l e t.: csütörtökön r~el 9 ömkor 

, , 
• 

BERT ALAN LAJOS 
kárpitos és dlszltö 

BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58. 

EI"'-Ua! .angol bőr-, szalon- és ffiggön)'diszitéseke 
ovább1 szabadon AII6 OtlO:n!D ebedió-diványok 
rugganyos :\gybtWell. ma1raCOk, ablakrolók késti
té~t 6 autók pám:\d.sát a !eruután)'osabb áro". 
Vidékiek SOTonklvOl pontosan klslo'gálta tnak. Sz.5_ 
nregck, f tigg6nyök mtg6vását és n10lytalanilás \ 

vállalom. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Kéh' bárom- és ' négynyOstös : 
• • i szé)s:eJy h.ázi szőttes i 
: asztaJkendök, tOrOIkOzök, konyharuhák : 
: stb. megrendeJhetök: : • • • • • • • • 
: hilrokonunknál : • 
: Lakása: II. KER, . TÖLGYfA-UTCA 14 : 
• • ........•••• ~~ ..................... . 
I Kádakat 

BoredéDyek~. 

Mez6gazdaségi 
szerszámokat 

Tragacsokat 
Kocsirészeket 

'késiitDnk 
1\ le1ké9;i irodiooll. J:\ Ö:I e btd d. n. 2- Mak'or a .,.:Ua.- . 

Lry'ar ' "i1iQ:c {,t tt'D\ kt'rUtelyis~ében.. Jelentk"ezni le- IBUdapest, 21. T e lefon: ~ ... 
he jnniu! 13,..ig a bu<iape4.i unitárius lelkészi b iTa- f 
tal ci!llE:n (Tp) .. r(\!l: L. 9H - 21) Vidéki "e!l.d~einlél!L L _________________ ...&_ 

;'\. J..o.ndon Sz.ilI6ban (VI. Berlini tér( (cvjnl:: elhel~~ 
Ill- t S !ll t r It e d f ! i e!t u2?1]-ott. szem án TI. 15) 
~te ! 6rau.r. Bodapest 192i cájtl,s hó II én. 

- , 
Hitrokoni u ive!> üdvödeUel -

az ELXO&S EG. 

BERDE hflJO 
cipész üzlete 

Budapest U. Batthyány-utca 48. szá_ 
Férfi- és oői cip6t mérték ulán kblifek. JlriUsá.~ 
\'il latok. Mérsékell árak. H~ b úrcip6t sukSU"" 

inlt:bál rillalom. 

. ' .... ... ....... ......... ......... .. ........... ... 
~ Prém János szabó mester : 
: hitrokonotnak & rupf ámiJ oIcs6hban riIJV : 

Fele16s kiadó: : btnnilfle rub.l'fMTást. ford.dsl, ÜSZtilist stb. : 

B 1 R Ó L A J O s. f LakAsa: Budapest, VIII., ~'.~:~ •• ~.~.~ ... : . -.. ...... " ................. .. .. 

• 
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