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F61lerkuzll> BARABÁS ISTVÁN. Fe\.lös Ilerke!ltö JANCSI LÁSZLÓ

Dávid Ferenc.
Ha láltlnflk 350 évfordulóje. alkalmából 1929. január h8vában
gyűj tési indilofIunk cg)' ala p lélesílese érdekében. Legégetőbb szük·
ségeink fede;téeére ké rt ünk ke n)'érke reső alyá nkfia i/ól napi egy filler
á ldoza/ol. Kérésün ke t 8Ok6n meghallgatlAk és áldoz810s szereIeliel
hozllik filléreikel a szenl oltárra . Huszonegy hó na p alall 159.043
fillérre szaporod ott a Dóofd Ferenc Filféralap. Pengőbe n 1590 P.
43 fillér. Összeg ne k nem nagy. De. ha ludjuk. hogy az 1590 P·öl
n/:lll)'rénl szerén)' 6n)'agi kö rülmén)'ek közölt élő híveink adlák, /:lZ
eredménnyel meg lehelü nk elégedve.
Szeretn ő k. ha sz év folrsmán g}üjlésünk e red ménye legalabb
2000 P. lehelne. Ezé r! arra kérjük le.hel őse bb unila rius lesivereinkei,
akik az alspfa meg nem adakozlftk, kövessek a szegényebbe k neml~s
példájé1 s a maguk fLllé reivel f"gészitsék ki az alapo! 2000 P-re.
OIYI!In kevesel kérünk mindenkitő l, hog)' az! különösebb áldozat
nélk ül megadhatja.
Sajnálatlsl nélkülözzük egy-ké l vidéki gyülekezetünk adományait. Nem hisszük el senkinek. hogy egy·egy egyházkÖZSég ne
Hdhelna évente erre a célra 365 nIIérI. Kül ön felhivjuk a gyülekezelek vezetóinek szives figyelmet a körülöttünk kavargó vililg eshet6sége.ire. Oly tm id ő k jöhetnek rilnk. hogy a bibliabeli özvegy olajos
korsójan kivül semmink s e ma rlld.
Azl is han~u.lyor.ni kh'énjuk. hollY a Dóoid Ferenc Fil/ér
Afftp egyelemC$ célokat szolgáJ és az alap tulajdonose. nem a
budIIpest! egyhilzk öz;~ ~. hllnem fl Magyllrors.zlÍgi Unílilrius EgyháZ.
A legideétisabb "élu közleher viseléne hivjuk hilünk cseltdtil
• hi"zük. hOIn' j ó remé.nysegünkben nem cs8Jal kozunk.
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Ima.
(A

Ió,Qh4rv.u. unll.srlu~ tc.onpJQm b<l n rAdlós 1~I.n H","I ..k _
I~. 010 .. !>of.
.
elmondt .. Bart6k G~"l<I p<:>[It~rdl lelkipdutor.)

Szeretö jó lsten. mindnyáju nknak Atyj",! H ozzá d jöllOnk isrnét

egy szent pihenöre, hogy össze[orjon ajkaink imája, lelkünk fon6
vágya s az áhital pil1analllban érezzük meg. hogy .. Imánk d 8Iunk
htlza!ja egben van",

Ötök jóságod késztel ti. megujulásnak hálfté rJ.:elével lová!)!)
zengeni a mindenség imáját s a.minl összekulcsolt kézzel Hozzád
közeigeHink, mind jobban megbizo nyosorl unk a rró l. hogy ..Te benned
vtlgyunk, élünk és mozgunk",
"Szivunk nem la nulla II dalt s énekel.
Mini 8. madárral, vele szülele!!"

Gyermekeid

kebléből

fel-feltör

8.

hála. meri érezzük, h OiY velünk

imádságunkban.
Hálát adni jötIlink, hogy az éjszakának vi rraszlásáé rl. a napi
munkában való segedeleméri oltárodra tegyük e mberi érzés és gondolatvllágu nk drága kincseit. S a hálaadásban ..fgy ze ng a szó
Men n}'ekbe szállv6. k6röltve a kérés a hála".
A Te dicsőséged nem lesz nagyobb azért, mert mi dicsérünk
Tégedet. de az ember szivének ünnepen mégis Végtelen a mi boldogságunk. mert ha csak egy pillanatig is. 8.Z islenfiuság magasla16"a emelkedünk.
És ha mégis "áhitatlal SZlve é rzetében ha ngosa n beszélni
ajka fér' az embernek s el-elcsukló ké rése nehéz telki te rhe k pana!Zál tl!Í.rná föl Előlted. hallgasd meg az üdvöt ké rő gyermeked kért~t, mikor bizalommal szól Tehozzád :
.,Te tenge r v!!Igy: harmatcsepp legyek én,
Mely lis<!:tán fén ylik 8. fa levelén",
Ne verd meg !!IZ imár!!l felem e lt. öss<!:ekulcsolt keul s ha bus ulás'odr!!l is jártunk egykor. bocsássad meg 8. mi büneinke t. A mi le lki
törödöttségünk legyen a te örömöd.
Ha jártunk utIalan utakon s lelkünk szent vágyát. egi re menyei~ mind ÖSlIze:!:uzla volna a földi érdek s az életgondok súlyos,
nehez terhe, bizó hittel az égre SÓhajiunk: "Lakozzék szent országod nálunk",

Vl'Igy

A rény és az IÍrny képvi selő i nem öltözhe llek liszlán na p'

suglÍrba még most
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Te Uszletelad
__ k 6 ' !!lj
··6b IIn sem, de Igy is
" ,,"
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,.ed

v.n"Ink • Ilo' • Te rlW ~edelrwt't rIÓC 6rök~"rllÓf>ek. rl1
eume.tyinek ri ke,caisében.
Emelj hi!it maaadho z. hoto- mejiért.ünk T~ed c .kar.lod
lelrren ri mi akaratunk e ne csak a mi rohánkodi!icunk. hanem lJ
mi j6Niliunkén ma.ok illlel Hozzád k.Oldöu ima hullion vi"7.4
mireánk.
Áldj mej rrjnkel. kik ill leborulunk EllitIed. de hadd "Iliye
szene.•zéjjel e szél sirm. az aelhe r rezge.e a mi imAds8l!unktll.
hQIiY az anráknak is tesivéreknek IlÓhajll1saí ic bdekapOiolódj!fMk
a mi könrörvécünkbes együtt mondh6UukNeked Mi Alyilnk . .. 1Amen

A budapesti unitárius egyházközség
preabí1eriuma szepl 2O-an s rol)l.alól/lioun október 7 ~n tarlotto
C\.TlerYcdes rende.: ülését a 1a.n6a1efemben. A gyiilétl II fellwi,

mClWdolt tAfJYak miatt kelleti két részletben meil1-arl&ti.
Az eI.6 üleRn Jóun M elnökl megnyitójéb.an kel!) ek1«
SUI\'akkal parentálta el "Melvi dr. P.Yfu Mó ric tb. wndnok lilii'
e. dr. V,us Józ.eef nip;ólét.i JnminJerl Utrrann .. k 6 üdvózölle
precbileriumunk Modorát dr. lf.sj6s Béla tb. gondnok a.ly6.nktát
e. D)-ujW1e ot OdU e ib. aondnoki dw.oklen"Jd A Ple..wlt-num
k=16 Ite ssel fcje:;de ki tjlZ'iddéi dc. Jl4jÓJ M)'ímkfi" iránt. Ilki PAr
mde& lIZÓ\'a.! köuönie meg iii fir>-dmd.
A I.a.rnolás Tf!I]djeD u,iree!al<dotia a pre"hiwium a k.i.iJönb&W
biz.ot1sáaokat. A Huro! dr. Tali G}ÖJ'!iY gondnok ~)'.n1"~ lett
,.- ·1eles ~te5l EIJogad1.a iii Pl~lbi1eriwn J~ uaz:ló &yAo'kflCl
o.bbeii indih'llnyát., hDtn' 41 tOlJ'lJ6O l';u"- líuDo~atél!lárlil .kóka;Wl.
kón)"\1árt állit föl. BiZ.OtI.ÚeO,t .kú1d6t1 kl .I:IZ .w:iuV-u~i tlz;1lhW~/l..t
Md~1S.

A mál!O(! jk rurpn táID'elta e pre.biteriu.n1 iii tanúul ~kz11b11
Sad_1LZ .... Ata-k " , e' .... " ., 'H-Ie :é41 .. . per,..
Ioirijkx- 3
l,iw"S iA!! hida .a t.Oíta.L Ri: "ki, _n fot' dM.oIf.,;
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Egy unitárius leány kálváriája.
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r,

énekvezéri teendőket Fejér Do moko. tKniló 6.lyánkfi6. lesz sztve$
ellaln!. Kérjük hivemkel. eneke$ könyveike t es IlYennekeiket hozzák
mtlJUkkal. A7. ialenti82tele ten a követ kező éne keket eneketj uk : 6 ln.
185. !J.l':. 33. .!z. 2í7. sz. Ablbliából" Máté evangeliumo 5. 1'6!l7.ének 1- 16 ve nJeit olvassu k.

Pe.tensébeten 1.akó hive inket szeretettel értesitjük aITÓl.
hOllY r. évi október hó 26-án vas~írn op d élutá n 4 órakor oz Eruébet.ut i élI. elemi iskolában istenHszleletet tartun k. Kérjük hivei nket
hogy gyerme keikkel együtt jelenjene k mell II .a kinek ven énekeskönyve hozza magávsl. Szolgál BdrabJs Istvá n le lkipáulor.

A D4ii.id Ferenc Eg,le t r. évi oklóber hő 24·é n va ll Aeslélyl lart a IX. Rákall-u. 3 sz. a lelli templomban. d. u.

_
6 ómko r. Felolv811 : özv. Kovács JÓ uefné.. TüdölI l1ona. Közrem ű
ködik II M. ki r. Qpersház zene ksrábó l sla kult együttes. Eslély uhi n
röv id közsyíllés lesz. melyre s z ERyle! ala pító. pártoló és rendel
lalliai! ez ulon is meghíVJ u k. Közgyülés utá n lea ft szerelel vendégség termében.

Dr. Molnár

Dezső

konnán yföloná csol. A kormányz ó úr
d r. Mol ná r Deuő e lyankfiánsk s Szi néll z Szövetség ügyve:r.elö e lnökének. fl magyar szi n m űvészet fejlesztese körül szerzet! érdemel
e lillmereseül a m. kir. konnányfölanáCSOlli cimet adomán yozl.a.
SzereieUel kósWnij űk Molnár a tyá nkfiát és állandó jö e gés....·get
kivánuk a méltÓlllig viselé3éhez.

BoUir Imre atyánkfia és neje szol noki la kollOk ezü3! la kodalmu k alka lmából a lelkéui nyugd ijalapra 30 P-i3i ado mán yoztak.
Koazö netlel nYllytti:auk.

A kontútnyz6 úr d r. Dézsi Ferenc bpesli

ilé!őlti:blei birót

a m. ki r Io.uriához biróvá és dr. BdriJbJsy Is lván bpeali i h~JOlá bl8i
biróI az Országos Földrendezó Birósághoz állendő biróvá neve:r.le
kl. At yafililgos IlzereteUe! üdvö~ljü k a magas birói méltóságra emelkedel httrokonam kat

Job"'U'

Domokos .atYánk fi a es .Kooác3 Ilona róm. ka/h.
valINU. _ Or66k István at yán kfia éto GJsp.ir Jutidnnna tef.
valllÍAu bpeati takoeok szept 28-6n h6zassáyl .szövel8t';gú!ue ~
M oru nk áldé'l!it kértt\. Isten v.enle1le meri frlgykŐ lésO kel !

Aa •• IC ( t IlL. Le.6n yqrye.ület Ö8!lze,IÖvetdél a hónap 2 et
~Ik Vtls!\rnap)lin lel1ja II lanáeateremben_
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1

nul" aklevele .. mémö k. II b~ti ellyhAzklh:aé. 6nl~di.illaa Be,li"ben
•
1i!,.,;o.tJa JóUo'!f IUlJmövcndék ""Nel ö ...töndijJnl P/ui,ban. Koo.ic:s
1.aJa- 3 tve. pIlf)n6v .. ndtlk. brnMÓi pnpunk fin merbuTlli e;vena.
&:tlöndijjtll Mmburgbltn leBl\nek 1·1 IlIk. éwe .

• xake Fertne n61 di" IlUerve2:ö 1I1yliinklln hirdetéaére f'5Thi".
juk unfldriu, n61n k nive' filJYelmét .

VII. Or.z6go. N6Imunka·kI6UH4.tt IIIrtj. _er.._
bc!r 5-11·;.

/I

.~kesf6 ... dl'08i Vig('ldóblln

n Mftgynr PtOtesl~TfS N6k

Ott7.liigos Szlhetstae. KiAIIUó k dÖJegy7.cae fal )lik. - Jdt'nlke:r."i le.
het : frAsb4n bArmikar: ~emélye~en V/llit)' tekfa lI utján (816- 33)
h,!Man - s:tt':rd6n - pénteken déle16U.

"A pr6f6ük vU6ga U

eimen 480 161....11 ó~tlmt':lIlbml
munkáj~.t nkurj a kiadni dr K i$$ Elek un[lárlU$ theol. taKlldt!:minf
'M141 rityánltri6, A kik It munkAt mq nltihJnk f~udelnl, wudéllukat

-

r6v1deaen Jeleniték n uerz6nek -

Ouj (Kolonylii,) Unitliinu$ Kallé·

Ijlum, RomAnh A kö"yv tim 500 Lei le&~.

UJ le"'.zkÖr. A MÓfJYllrol'!l:tftron 'nkó unilArills ',,!ki·
J){I&7.lQroK r. évi supt. 30·dn nl(lkíloUliik mejJ le1l1t!:lU kör1lket. A k/l t
elnökévé M1:M

Miki&-. j~/5jtvé Pethő l.tviln

lelkipltulorokat

v"lanIOI/A.

lIet'l.tg••' ' ' •• Októbt!r ttó 1~

meJieknl 15. ~munk·
bAn ,,~h.bi kll nyvlAr" c , vaétclllkOnk~m hiba lörlé nt. ftmenn)i·

ben I..Anl4 Gyuln nl)'ánknn. ri k6nyvMr fárndh" 'd.fMUI bu-qd \lt:u·
161". 114ft' ., NrlllUH Mt'.I;1eum k6nyvIAmbt\ Mt.udoU 'noM. hitnem
ri CYllJtemeny Eayelenl f6l1":ttJt:. ,ui II Nemuti r-.:u " eum k6ny\rlA,.
Q.n t"ijesl' .1;()1~11!I1t")1 I kOMbbón Ali elemi i.knltti ipr.grlló voft,
IjI·)

'U••t k.,.... Mt!1JAd.i1l B8a 41yAnkrlll (Mk...., III I.criiJe4

VIQdof-1I 7) !lAmm me.It:~jJet

tud : \I,II"ftyuerd6. Q1trII. k41~
au....:r.Amku7.1t<S. MÁr Dél"momkAI ill m<"..ajÁrt" munk6t:1'4 & kev6&
rneíl'"kt\tltoll oen:l.lI ,,~ lilr" elmiJYOlI. F'defoéllrv*l ~ hit év.. ~.
mdll~ .....1 to mun"l\nélllClIi('k kellt'1'V('1I kt\lvArI,ij"'t j.olrJ" mo.!. Kérjilk
hl\lt'lnkl'l. ho 'miMk bAnnl1yt'n munkt\Ulk .... lmtlt, é l1t:sltték 61 vnílJl
" Idké6:r.i nfvnlnh
lil)

H61gyek

!
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A Bethlen Gjbor Szövet.6g értekezlet•• A ma·
gyar proteslAnllok közö, orllZ8ljOll egyesülete. ft Bethlen Gábor 57.6\-clseg 16 án k.-dden elite l8rtotln meg 6azi el JÖ

érlekezlctél R.... rrll )'

Sándor cvengtllikulI " űspök. larse lnö k ver.eté!u!veL Az erleke:r.let
foglnlkozott

8:!;

október 31-én ta rt andó Reform otió EmlékUnnep meg-

rt!nde.zesévd es dlu,\tllrozt8, hogy minI oz eddl8i évek ben UIIY ll l!.
idén js II pesti é3 budni Vig8dó kban lelJz 87. Onnepély megllltlw'i
• pllrnlell Onne~gek ICllznek II Deák- é. Szill!igy{ OC1.s6· térl tcmplomokban. Az eddigi jegyrendaxcrt61 elt6r6en. oz idé n a Sxöve l ~1l
nem bocsát ki bdfp6jegyekel. Il Villlldókbla jegy nélkül Iznbnd be·
menetel lesz. A ~:r:erepl6k felkér6$évd tu: énekezjet 61. Elnö ktégcl
bl:dn meg. Az Onnepség megre ndezé!é re dr. KIlé nyi I..órtlnt vezeté·
sével t"gy hnt Il.1gu bi1.othágot kűl d ö u ki 6Z é rtekezlet. A blyó
Ogyekr61 Bltn6czy Bélü IdŐv . fŐI'I"émök, főlilkllr refe rá l! Az ez évi
programm megáltepilására és n liulujllÓ k6:r.gyOlós m egbelZélé~re
már oz idő rövidsége miaU nem kerüli sor.

,.CsalAdvéd6 országo.

eare. Ulet"

lanácaadó AI·
lomésai : 1.. Trefort·utce 5 u. alaII, az Or.zitogos Cyermekvédő Uga
székházában, minden esle 6-1 /~8 óráig. 2., VII. Izabella u 42 IZ.
nlall. ez Ingyentej ~elOlel rendelőinlézelében . minden hétfőn éti
csatörtökön este 6-8 óráig 3.. VI. Nllgyme1.6 U . 37-39. II. em [l
IZ. alatt. 61. Egyesület főlilkári hivtltaláb80, minden hélfőn elle fi· 7
óráig. csak joai és catll6djóléli ügyekbe n E 16ntk"adó Allom6.ok:
l. Fel"ilágosilélt és ulbaig6zilásl ednek mindkét nembell aerdolő
koruknok es a Izolc1knek. a setdolő kor nehéz kérdéseiben és
problémáIban. 2. HAZftlulandóknek lon6caol tldnak jövc1jakel azol·
80.\6 ew;es'i1!Utni kérdésekben. mIni nemi· és lodőbf'teattaek. alkoholizmus. átöröklés slb. továbbá filllel háu.oknak II canlédllltlpftll.
külónbözc1 ,"'OnalkozAsu Qgyelben. 3. Ir6nyilást mullIlnek ti jövő
gener6ció lesti és lelki fejlődésére né7.\le, hogy kórtól mentet!
em. nemzedek n6h...... n fel. 4. Álltlléban minden oly,," OllY'
ben felvilAgO$ilássnl szolgálnok. mel)ek e cseládi élei erész.éi[Qa)'i. }ogt es jóléti viszonyli ival ö.nefüanek. 5. Caalédi Vlllb alrYek.
ben i(Yekcznek megevyezist és békél lélrehoz.,,1 - ;opsz ot\!r»,
lelkész. vagy psychialer köveml1klkltatw: - csalAdi válonlotl blr6SAaOk elötti eljánb «>ran Caak 17 Mn felali .ugénY*)taUokkal
fOlllalko%unk. A c I 'lAdi éld reibomláSlI k67.epelle tl7. etrén.1jlcs és
et'k6ks6s Cll8ládi éld szemponijából naaYielenl~ vhJltll kow.
Cll81r. ,ikett énen el t

A Nöszöve!ség birei.
Ruhfl.. és op6{éiébcll -.ok te&b.'érOnk azak.6tkőcMl. Az. &IV
ruhfl.. és opcS ·ekll~n.é( jo"dobunk emel Az. adományokMe +ul fl olWfte _ ~U7-ri hivatalba ilDldhdM:.
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