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Szerkeutóseg es ~iadóhiv8ta' 
Budapest, V., Koháry-utca 4 . 

Alapíto tta 
JÓZAN MI'KLÓS 

Megjelenik kélhellMl~'nl 

Elöfl ze t liisl lli ra 
Teleton UpO! 974- 24. 

A budapesti unitilrius egyhizkiizsig 
hivatalos lapja. 

Fóuel1l&S.Zt6 
egy évre • • • • • . • . 4 p enu6 

Al előrizetesi díjak l lelkészi hiVltal 
tUmlre kiild&n<!ok. BA RABAs ISTV ~N 

Szent Karácsony 
nnpján olvassuk Ézsaiás 9. r. 2-7. verseit: A Ilép, 
'Imely sötétséllben jar vala, lát nagy világosságot 
S akik lakot nak a halál árnyékának főli.ljében, 

fény ragyog föl felettük. Te megsokasítod e népet, 
nagy örömei sze.rzesz néki és ön'cndeznek elöt
ted az ara tók örömével 'és \'igadoznak, mint mi
koron zsákmányt osztanak. f'-'Icrl terhe"s igáját, 
háta vesszejét, az öt nyomorgatónak botját össze
töröd, mint a Hídján napján. Mert a vitézek S3-

ruja és a vérbe fertőztet ett öltözd me!!ég és Wz
nek eledele 1észcn; mert cgy Ilycrmck születik 
nék ünk, fiü adatik nékünk és nz ur:llom az ő 
válhin lészen és hh'ják nevét : csodálatosnak. ta. 
nácsosnak, békesscg fejede lmének! Uralma növe
kedésének és békéjének nem len vége a David 
[rÓnjal1 é :i kir.Uysaga fölött. hogy fölem elje Cos 
megcrösitsc . • nt jogossá)! és iga7.ság által mostan
t",1 n11nt úrÖkké. A seregek urának buzgó sze_ 
rdme mívelend i ezt. 

AZ irdatlan sötétségbell, ahová ellenségeinek 
hlSJ;itotf;.k. a prOféta bl'ltatllsllvn! kCI'essiik a vi
lá\!oSf,á!!o!. Az élet Fejedel mének fénylő ot'cliját, 
a betlehemi bölcső fölölt rngyo!!ó csillngot. szen
vedő ntpck, gyötrődi'i SJ;Ivck vi!!a .. nalójdt. Es hi
sziillk annak teljes felrag~ogásában. 37. igazsá!!. 
jogosság diadalában. 

A Gyermek bö!csójéb61 kiáradó szcrel'Cf 
melegcvel gondOlunk s7.Lgél1y üldözött tesh'ére
inkre, kdlvánajárásukra. A nyomoruitakra. a meg-

• 

a lázottakra, a magyar igazsá!! betlehemi gyerme. 
keire. És hiszünk a jóakarat győzelmében. an1it 
a seregek urának buzgó szcrelme elhoz mireánk. 

A hivek és az ~yházi ügyek. 
A t'cformaliának a kizárólagos papuralom

mal szemben az ,'olt az egyik na!lyjelentöségú 
vivmánya, hogy az egyházi ügyek intézcsében a 
világi bivek is határozott jollokhm: jutottak. A 
protestáns egyluhak megerősödése CS történelmi 
szerepe a világi .hivek nélkül semmi esetre se 
vált volna val"ra.- A papok a hlteszme apostolai 
pedig a lélek munkaját keserves sorsok árlin vé
geztek. A papi.sors nehéz sors volt. A "ilági hi
vek' sorsa is sok hátránn)'a l járt, de a protcst:ins 
egyházak. viláIli ta);!jai az á ldozatos feladatokkal 
vállalták nagy önmegtagadással és al. egybázak 
irÁnti lelkesedéssel. .'\1. eg)'ei$ egybd:lkölscgek sor
sa az e~yes családok sorsával ,'olt 6sszekólve. 
Az egyet'cme~ ellyházak vezetöik cgyéni na.!lysá. 
ga, orrovalósdga. ~észségc és buzgalma szerint 
tudtak hAtnI. vagy eUck vcgeftltus é letet. A lélek 
l1lozgoltn mindig és mozgatja ma ls (l világol. 'A 
biblia szerint: a lélek az. ami mc)!e1eve nit. 

A nagyvárosi ember sorsa a lelki élelet na
gyon háttérbe nyomja, de olért 8 nagy,'árosokban 
is van egyházi. lelki élet., ha a bivck oz egyhá'!'. 
ügyei iránt lelkileg érdeklődnek. ;.\ "ildii hh'u 
agyiilekezet küzügyeire cl k6z11yüléseken gsakar 
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rolhafnsk i rán~!j ló befolyást. A k07.ügyek iránti 
érdeklődés az egén gyülekezet szellemét át for
maljs és az 6seggség ,tjrdgzásáf biztosítja. 

Aki egyhá:tának lelke szerint jót akar tenni, 

aki egyházánAk erejét , tekintélyéi sokra tartja és 
abban munkálkodni akar, az tesz is. A. protestáns 
egyházak alkotmánya a hivek nek biztosított jogot 
a közgyü1éseken "al6 építő munka kötelességében 
kivánja megvalósífani s ezért a közgyülések a vi_ 
lági' hivek eg)'házi munkájának a formái. A.ki a 
közgyüléseken az egyház j3\·át szolgáló gondola
tait kifejti. aki a téves utakat meg\·ilágitja és a 
hh'eket helyes utra tereli: az egyházi építő.mun

kár végez. Aki azt szeretne, h!'!1!Y egyháza az 6 
kidnságámik megfelelő munkát fejtsen k i, az ~ 
kózgyülések hitogatasá \'al tudja legjobban szolgál
ni azt :1 célr. A kÖZí!yíiléseo tárgyalt ügyek meg
vif3tása az egyházi közszellem megerösödését 
szolgálja. 

Egészen fé \'es a presbyteriumra bizn i az 
egyházak sorsát. Ezek a lelkes egyháztagok csu
pán a közgyülés megbizottai, akik az ő becsiile
tes munkájukról a gyülekezdnek a közgyü1ésen 
kid.nnak számotadni. A presbyterek egymás mun
káját jól ismerik, de ez nem elég! .:i\z összes hi
vek a közgyülésen kell, hogya becsiiletesen vég
zett munkát e' ismerjek es ezáltal a presbyfery
umat új munkára serkentsék \'agy többre és jobb
ra képes presbyterekd állitsanak az egyházi 
ügyek intezésére. Az egyházközség virágzása a 
világi hivek lelkes érdeklődésétől függ. 

Régi egyházi tör,'én)'eink között ez a sza
bály is irva volt: hadd vádolják, hibáztassák és 
dO~álj_ák egymást kö!esönösen, de mégsem dzon 
sZdndekAdl, bogy ártsanak, vag)' azon vággyal, 
hogy bosszút álljanak, vagy a oep elött egvmásf 
szoros hirbe houák.! Ezek a szempontok ' ma a 
parlamentáris, nyilvános ügyintéJ.és szabálvaiban 
n}' ernek kifejezést. • 

Ré.gl. t;)rve.nyünk a maga egyszeriiségében 
már a ~\' ~. században az egyházi ügyek intézé_ 
seben klfeJaésre juttatta a nyiloJnru krilikJI d 
ki el , e 
. em te: hogy ennek nem szabad sz~ély ellen 
lrin~-ulm3 nem szab d . ' a a bosszu gondolatától ,-e. 
zé.reltetme, _. sine i~ -, d-_ ... .. Stu 10 - hanem a 
koz&dek tárg)-ilaiOs \'édelrne és szolgálata kell, 
hogy irányadó le~yen. 

. Eme n)iltsá • • 6nintes~ és femas bátorság 
feJleszten&. ki az: unitáriu a. -
~ .~ I K s SSzetartást: az osz 
-",II~He érugtelen utyanis, bogy férfias bá. 
tordt kell .hhoz. bogy az általunk v~hezvitt 
do~tokút • nrUdno",_ előtt hel)'táUjunk 6 
",dortnosan is álljuk ut, amit tettünk ; de f6flas 
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bátorság kell ahhoz is, hogy a nyilvánosság elött 
másokat biráln! metészeljünk, mert az igaztalan 
vádló a nyilvánosság előtt maga kerUl a vádlottak 
padjára. 

Régi törvényünk ezt is parancsolta: • .. in
kább bizonyos jóindulatot kell tanusitanunk, ne
hogy úgy runjék fel, hogy a _ búnösnek inkabb 
rosszhimeDél, mint jóUétét keressük. 

Végiil a tanácskozásra \'onatkozó regula ez 
volt: .A hozzászóló adja elő amif akar, barátságo_ 
san, nyájasan, őszintén szabatosan és a veszeke
dés minden vág)Jának félretevéséveL • 

Ott, ahol az őszinteség ily nyomatékosan 
jut előtérbe, ~ tanácskozás nem is vállhatik kel
lemetlen szóhárecá. De ennek volt - és van -
egy nélk ülözhetetlen előfeltétele: a tényállás, a 
tanácskozás tárgyának szabatos ismerete és a vo
natkozó regulák t udása. 

Engemet mindig meglepett és megbotránkoz_ 
tatott, amikor közügyekben ezt hallottam: én ezt 
így liitom jóndR, helyesnek. s tb. A tények isme
rete mellett az isteni és emberi törvényekhez kell 
szabni mindig a döntést, tehát a kérdés az: mi ~ 
reguld? 

A regula alkalmazásának és alkalmazhatósá
gának célszeruségéről lehetnek különbözö "éle
men~'ek', de a regulát az egyéni akarat nem he
lyettesítheti. Az egyéni akarat uralma: a dictafura. 
Ez a jelenség időről·idÓre mindenütt szokott ki
sérteni és kísérIetezni, de rendszerint rossz ered· 
ménnyel. Jót csak ott hoz, ahol a tömeget a de
magoglálól szabadítja meg. A tömeg azonball 
mindig közös akaratkifejezést kh·án és erre tör. 

Egyházi t örvényeink betartásában a mult_ 
ban is voltak né ha-napján hiányok_ De már az 
1661. évi désfalvi zsinat elhatározta, bog}' a pa
pok az egyházi rendtartást megszerezzék, átolvas
sák, tanulmányozzák. és aszerint éljenek. Ez a 
szabály m a az egyház ügyeit intézó hívekre is 
áll. A hh'ek a közgyülé.sek látogatásával, az egy
házi közszellemet erösitik és egyházi leiiobb kö
telessej!eiket gyakorolják, ami így alakul ki a 
szétszórt hivek között is az 6segység felemelő 
meteo 

(-) 

Az első 1000 pengő 

együtt \'an már a Dá\-id Ferenc FiJléralapban. 
Egy kerek CS%1end~ alatt g)'l1lt az összeg filléren
kent napról-napra. Sokan hozták d filléreikef, 
de mtg többen maradtak el. Az adakozók nagy 
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része szerény atlllyagl viszonyok kőzött él. Ezek. 
tOl remélhetőleg példát vesznek azok ls, akiknél' 
II flnér aldozafa ocm kcriih\c áldozatba. Várjuk 
öket fIlIérjcikkei egyetembe n. 

1!áIM adunk ISk"nck. hogy a nyomasztó 
gazdasági ' tI Ilapotok kozőtt ls adott II JÓ lelkeknek 
s uga llatot II jór!!. Ó pótolja áldásával it flllérckd 
és szaporltsa nagyra az elsO 1000 pengőt, áldo~ 
zatos szivek eme.z égig érő Karácsonyfllját, 
amelyrő l egykor utódaink II Dávid Ferencre. 
való emlékezés óráiban a keresztényi szeretet 
áldott gyiimölcscit is veszik. 

, A Dávid Ferenc emlékcszfenrlö napjaiban 
az Értesltót egészében II rávaló emlékezésnek 
szenteltük. Ennek érdekében Irtunk és agitáltunk 
lígy a fill éralap összehozásábun. mint az emlék ... 
t ábla fcl á lHtása iránt. Endoft bi zo ny kimaradtak II 

lapból Platon ls, Kant is és társaik is. 
Továbbra is kérjlik a jó szivek adomán,Yait 

a fill érolapra. Mindenki ujftsa meg adományát az 

új évben is. 
A szerkesztőség. 

Istentiszteletek sorrendj~ a, 
•. 1'). J I. 

Koháry.utcai templomban 
Die. 22-én d. e. 1/112 órakat préd ikál Józa n 

\1iklós (rádiÓ közvetitéssel). 

Dec. 25-én kardcsony t!só napjdn: 

D. e. 9 órükor prédikill és urv8csora! oszl 

Józan Miklós. D. e. II ómkor prédikál és urvacsorát 

osz! Barabás István. 

Dec. 26-dn kardcsany mdsodnapjdn: 

D. e. fél 12-kor préd iká l Bürabás István (rád ió 

közveHtéssel). ltgendál Joncsi Uiszl6. , 
Dec. 26-dn d. e. 10 órakor Debrecenben prédi

kál cs agendál Józan Miklós. 

Dec. 29·én d. e. JI-kor prédikál Józa n Miklós. 

Dec •. 31-én délutdn 5 órakor, ó-évnopjd/l pré

dikál Barabás Istvá n. 

7930. jan. J-én d. e. 11 ujév nopjdn prédikál 

Józan Miklós. 

fan . 5-én d. e. 11 órakor prédikál Barübás 
István. 

Jan. l2-én d. e. J J ótokor prédikál Józa n Miklós 

Dávid Ff3tf3nc emlékének megörökihise iránt dr. Bo
ros Györgv főpásztorunk az ,Jábbi javaslatot terjesztette 
az idei k. Főtanács elé ; - A lörténelem mUZSlÍja 
könnyek között. fájdalmtl8 8óhnjokkal bU88n jcgy:ti 
fokult. kopotl. kr6nikltjn lopjnirn. hogy a h itet túp_ 
1616 gondolat a lig kínőlt szárnyút. rövid púr év 
mulvl.l megcsonkilollu a vilógossóg ellensége; 1.1 

!udl.lt!onsllg. az i"ozsill:l ü ldözője: a félelem. Gyús;r.
keretbe foglalt \apjoiru reszkető kézzel véslc fö l 
1579 novemberé!. 350 esz tendő hosszu ideje alall 
mintha elfóradolt volna karja. Csak u sötét felhők 
iII-oli megszakudó foszllmyui közül vehelő ki. hogy 
é l II hit c, kételkedve kérdezi. vajhtt lesz-c még 
egyszer Unnep ft vilógon? 

- Az ó neve cs eszméi legyenek irányitók\ 
de. m nden lelki tonil6 keresse és találja módját 
annak is. hogy tlZ Ó egyházközségében elődeik II 

multban milyen nagy munk6t fei tctlek ki az uni
tá rius vallás védelmében és eszméi liszlilzásti.bün. 

- Ezek u tán inditvltnyozom. mondja ki a 
Fölflnltcs. hogy; 

I. Megirandó 8Z unit6riw~ hiteszme fei!ődesc

nek törtenele Dávid Ferenclől a XIX-ik évszázüd 
végéig. 

2. Minden cvb~n november második vosárnap
ján Dúvid Fe re ne murtirholltlu évfordulójával kap
csolalban mindenik egyházközségben tartassék 

ünnep. 

A halározali javaslatot ti fő tanács egyhangu 
lelkesedessel e lfogadta . majd a különböző küldött
ségek fejezték ki hódolatukat Dávid Ferenc emléke 

iráni . 

Olvasóin knak , lapunk barátainak Istentó i 

megáldott karácsonyi ünnepeket kiván a 
... zerkesztöség. 

A kar'csonyi ünnepeken a Kobltry.ueeai tf)m~lomban 
ka rAo10ny l 'IŐ napjAn délelőtt l) é. 11 órakor, 2'lt n.p-
"d ,., 1" órakor Ion Url'RClOfa ont". J n.O. ~ 

Kérjük hátralékos alö liutOlnket sliveskodjenek re~dezni ~at. 
ra"kukat még ebben al évben. Al E,lull6n olv,shato , elm, 

ametVre a pénzt küidoni kell. A kiadóhivatal. 

d "" [J (JI ad9mán(lOZOll Ozv. Katika MikJósné um ...... ~ng 16 
f(, l/lt/J ~lfifÓJ I~ o. gimn. lanu 

Ir/Jgi/umm ~IIIfJII(l1 lia a. . It aral/dltfs A(JlIség~in, 
~mlé/t;ére a bal/JlonJlIJbadr g(lcrmc n(l 'óll(Jfle /J ny/Jral. 

O 
'

_.r lia ls Q/(I u/oes~n ahol ,u =o~s dsz<ibafl S !ldjon 
A z OrlJHtéoa/6 olgtlJZlalia mell nayl/ ~I/ 
enyl!üfl:let a lájdafmM /Jnl/al Jllondl 
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A bud.pesti egyhhközség ~Ol.lIyolt5c f. éli! deo, hó 150én 
tartQtI !llésén l!rJcml!~ voll gondnokát tlr. lillJ65 Béla 
aty~nkn.t ' tl51'.Iclctbell ltontlnoUv.t "MIIsztOtIlI. . 

Otmelef Urinc u6kelyudvarbelyl nyug. föuolgablr 6 
I tyAnkria f. ét'i docemblIr 12·j§n mIlKhait. Decombar l'-6n 

temettek ol Z"kodon Erdélyben. Pihonjon c.oDde.en I 

Fr.fs EI.k a C,"IAd·ulcai rllrormAtul atJaliak CIl ' !OD 

u era tott lelldpAntorl 11 napokban hi rte len elhunyt. KrlGZ
lu' ulvCl "etint való pAulor volt, aki éleMI adla IIJ. G 

DyDjUr!. Nrugodjllk CBendesen J 

A M.lIy. rofllÍlIl Un it~ riu. Eflybiz [sugol6 TanácsOl f. 
évi december hó 3O'dn, déhl ldn 5 órakor II tanácsterem' 
ben lilrl)11 évne8ycdl rendes ülését 

A bud~~nli t g)'h,il:kölIég prc~bllérlurna december hó 
9oén, II kozlH,nlóc petUS dec. 150én lar tOIl Olése;n lár' 
~yahll III IQ3O. évI kOltséilvch!~ t. A preshllert uml olésen 
pr. KOlmi! J enő , a kOlUyflllfsen b'ró dr. DanIel GlIhor 
~ond llok i!lydnkflol elnokoltek. Ugy II presbl terlurn, minI 
II kOlgylllés elfogadta o~ elOtcrJI:S7.lcH koltségvetést, ilmU 
1.5 napig kOu1.cmlére tCII kl il lelkészi Irodóbo, ohol ilZ 
énlcklOdOk melltcklnthetlk IIZI. Mindkét 8yOlé~ megSZllVilZtll 
e c5erkészc8iSpill s7.ltm4rll kért évI 200 penyő segélyt. 

A D~vid Jltrcnc hiS[ólánJIk 350. évforduloli Onnepsé8cl' 
vel kapcsulat05i1n iS budllpesU Ddvld Ferenc ElIrIe t nov. 
150l'n szépen sikerOlt Onnepélyt tllrtoll. amelyen Ddvld 
Ferencrol dr. VOrgll [léta Iheol. tllnár, egyhilzl főjegy:dS 

aly.lnkfJlI tortoI! értékes és nagy figyelem mel hal1gillou 
előadásI. A felolvasást, IlInely nyomtotvanybo" ls meg· 
leh:nJ.k. kél>Obb, már IUOSt aJilnlluk olvasóInk Szive.'LJiS:!rc,l· 
mébc. Dc'·ember havi lelolv<l50 es télyét il D. r. k. f. hO 
t30án t"ttOIIil $·'tntén II Rako$·u. kápolniSblln, ahol Duszlk 
llljos miskolcI evang. ()spcres. lclkén. tarlolt sr.ép cloddltSI 
al Adveni er ... detc eImén. 

At iskolb növendcktk Kon!c~on)'14Jdt 017. Idén ls a 
KohdrY'\l h:mplomb<ln illUHa felol Unlt!lrlus NOszovelség 
1\1. IinnCllély december hó 22'én, vlI$drnllp délu tán fél .j. 

or"k()f kezdődik II Kur,1csonyl<l Illal!. A kllrl1csonyl aliln. 
d<!k()k klo~7.t Sli il lemplom kél klJárötl aJtllJánál lesz, köz. 
",,11\:11,)1 "t Cinnel/~Iy után. A kJ~gyermekekre völO lekln. 
Il:l1c\ k"rluk II stölOket ,,/llly D gycrmekek hozl-álDrtQlóh 
sl.lv~skcdJenck punlosun <I JelzcH IdOben megjelenni, h08Y 
a kLcslol )'ek II $~.~nt eMére i1Jándl'kaLkkoL egyútt korán 
hUl.aJlltha~Sllnllk. 

A Nlluö\"ctaeg 

C~rk.nfink Kilrllc~onyrft.(lnnepél ylikcl december 21 'én 
szombaton dt!lut,i n 5 órakor lurtJdk II KOhary·u. tcmplom. 
bd'l ~~ d CSdpdt hell'l~éllelbcn. Az Onnepél)' il ICllll/IOIII' 
bon keitdOdlk c~l!rkésd\Jgil ulllomuIUd~ slll. Azul.!n il csaplI t 
l~clyl"'l!"ibcn mÍl~\Jro, doadll.$ les"I:. Műsor drd 1 pengO. 
KfllOn bdépMlj IIlnc,. mÓII<I,1$ ulón a NOS7.ő,'dsé:g teiSval 
'cnMgcll nl~1I. (I 1.:lI<Irktneket. 

Nyilváno, könönel. A f. évL decelll~r lu"l 'l'dn tortulI 
le"'lllo'm h<lnll.vcl"xnycn Illi,sor lnel:l'·liltásdbOI befol)"1 
t.IS.11) 1', nl'OInUdkOIl,éll 40.30 P, lIszta jOvcdclem 104.80 
1 ~nlt~. A'nl~or (I fe"l kl"llltlltoll O~5ZeMl:t U)' ''lllázzuk l . 
~'~k.lcn hd~d, kOuOuclfinh".1 nylh' j\nlljuk p. snrelllo 'm~. 
~,,~k,,~~, .. kik at<l o~lIl'1.'4 n~n.:I~Ucl boc~tololl~k koue 

'''(o'~~/~ l uk j~lIlu'dl \'~ i1<OkUII!.:, <Ikl!.: o rnfisor nl(".ijwilhhl 
<lrdn '.-lcl "UlIkOltak _ l~y a "iIIlY crklllnl slk.-: r mcJlcu 
41 "n l'''ltl . lkc l"I I~ hl/l\,~l t 'Hlllk. 

1\ ' l1nll(\rl ,, ~ NÓst(h'''I~<!ij 

Az egyetemi Ifjuság él lcé.nyogye$U1ot karácsonyfa elté
jén rövid mtllOr ke rotébtm karáelonyi éneket ad elő a 
férfi él nOi kar. VIlII Ilonka él Déni Zol tán navalnak. 
Duett., t éneko:nek a Sebey.leAnyok, nblót pedig Tóth 
Béla, gif"on játszik Berbély Pál. Zárnót mond Subó 

Elek. 
• 

Az unitailu! iljuság az idén il megtartja jóbir n bálját 
a Lloyd·pa l e táb~n februAr 8·Án. A b1lbÍ%otbág már me,. 
alakult . A bAtra vonatkozóla, lájékol.ált ad Borbély Pál 

Rákos·u . 6. u. 
Erdei"; alyankliair61 r it kán hallunk örvendetes hiradást. 

Most egy ilyen jó biri mondunk. A nagyenyedi uoitá riul 
atyafip,k december olsején ad ták át rendelteth6nek ujon. 
nan ópnlt imuha1.ukllt. amel ,e! népen aik.erUlt ünnep ke. 
r etében ullrI telt föl dr. Borol Gyorgy pUspllkUnk. IsteD 
á ldán leilyen a ki, iyUleke1.et munkáján! 

A Bruui Sámuel Ifju$6WI Ellyesül~t o P.né Ko zma 
Flórll l.eanycgYC!101cllel egyOlt a li n KaT/lc.sonyfil a1<l il 
Ráko~'u . kállolnábnn. ,\ mindkét nem bell IfJus~~o t a NO. 
szövets\!g Idtjll vendégül. Az Onncpély decemb~r 2Joan 
d \! lutan 6 Orakor kezdOdIk. 

A Ohid Ferenc Emltikliblára mar szamadásaink le:tárósa 
után ndokololl lIlég György VIlmos (l(ia Szegedról 10.- P. 
Ez 1II0n kérjük, hoSY nogybecsű. ndományat il Dávid Fe. 
rene fUIérekhet csatolhos5Uk. Hlszcn III ls, ou ls II nagy 
reformátor Ilcvét hlrdcljük . Isten nagyobb dicsOségére. 
KOS7.0nJOk. 

Kúd~m kii n yvbJf.i I.inkho~. EgyhdlUnk k6nyofiÍr.inIJ/t 

rendezését mCBA~ldetllik. Amint Jiuzik, igen SOk /;ónyo. 
, , , . , . 

folyó/rill éj Iljsdg mm, ame/y"kbúf eOyes sztfmo~, ttu;lue 

éofoll/ftl1lok Olfgy k6rmeA hidlll/zanak. .-Izzal a szerény 

Airessci fordl/lank reflúl Jzcretell k6nyobiJrJll1inkhoz, 

!tOOlI szim:sllCdjeneA. nelkiíl6zllcl6 R6nyo" folyóirat, és 

Inppéldlfny"iA(I( egyllt/zuf/A A6nll0llÍrdbl1 bekiíldeni "Mr 

IJjJndék, aMr ór6kfelél oaBY csere képpen, hogl/ lelle, 

ttI/cIJ kieoéJlitheJstilt hMnyos példánlIainkat. Tell/it beÍr' 

miféle Mllyoct, IljS/fgo l, folyóira tol oaOIl kézlNJlol hliMs 

k(}sltincllcl fOBIJd k(JlIl/0ufra részére és az oldakozó ki, 

ofimdglÍrlJ duplum példliflljfli(Jól Sl/oesell oiSZOf/ozza //1 

/ldoll/J"JlI a /Jl/dlllJeS!i UI/itárlus EglI'uízkötség (JI. Ko' 
'"irIJ II • .j Sl.) 

l<í.rz/ó Gllufa, kön!lo/.iro~· 

Al t:rtesitö mult lill'unában omliteltO k, hogy egyetemi 

ifjllink d lllArdAjAt Borbély Pál Il tyánkfi:l. Illnkitetla meg. 

MOll Uotbóly Pál nnni\k I kOdéBérc kér, hOiY a dalárda 

megalakiládban at érdem nai)' réud Kkárt Gábor atyánk. 

fidé, aki annak idejólI a. dil iárun ,ondolalU fah'eteUe él 

!Í7.t me, ia vaIO.ilotta. 

Viirl Albert: 

MAKÖNYVE 
kapható 

rapi l ~öl!s r 1.50 
a lelkészi 
Sellem~ öl!s r ~.~O 

Irod.6ban. 
BÖ lson,~öl!s r 6.50 
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