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Mécsvilág. 
,Akkor mond~ lsten: legyen Vilá!". 
Úl:; h lim viUgoslig." I Móus . 3. 

A berni Alpok tövében. a Ihúni lÓ fölött, van egy barlang. ,.BealushOhle" a neve. 111 lakoL! 
rfges--régen egy Uenl ember, aki a világ zajé.Jól elvonulva, csendes szemlé:16dtsben tölte napjait. 
Kon)'Yeibe elmélyedve kereSle az igalságot. A sziklás. erdős hegyláneok s még lávolabb at örllk 
Mval borilvlt lKr.:ycsucsok tiszla idővel Je.lepillantottak a lÓ tOkr~be s Be lus (mert ez voll a neve) 
.~m mdla, melyikben j::)OnyOrkOdjlk: a valósá~ban.,. , vagy a képben. A kép mintha szebb lelt 
~na a való~ág"át .. bmerte kOröskörOI az erdő minden zege-zugát, a Uk t, a virágokat, a gyó
DUÓ erGvel megáldOlI !lIveket s ezekből orvosságot készitett. A környék népe nagy ti~ztefellel vette 
kOrül; I bár nem óhaj á zavarni szent maganyában, hizalommal fordul! honája jó tana~sért. S 
BeaIU& sellkit el lIem utasitolI 

. Amikor a napsugara n1!m hatol be a barlangba. Beatus előveszi a mécsest, meggyujtja s annak 
VIlága mIIett olvasgat, vagy háló át fOllozgalja. S eközben figyeli el!yhangu mormoJását annak a 
búvó pataknak, amely szerteágazó, klskeny Oregeken keresz101 lör magának utat a napvilág l<!Ié. 
MlIlő tltok13tos erő hajlja ezt a zUJ,:va-bugó toporzékoló, mosl játszva szOkkenő, majd örvénylő 
Vizet mely a föld méheból ugy pallan ki, minI az emberi agyból a gondolat? S utl''1ban milyen 
csodt1i8!OS mliv~ket hot lé!re I GyertyAkaI, stobrocskákal, csipkefUggonyökel, amiknek századok.. 
D1ulva IS csodájára jár a VIlág. Ezek is mind világitanak a SOtétst!]i:ben. 

ts a barfangban csendesen ég tovább amegg' ujtOIt mécses. ts Beatus boldog, hOlt) \ 
nem zavarja senki. KIváncsi szemek nem kulatják ki az ő féJtve-őrzOI! titkai!. A mécs· 

Wgyadlan libegő lángja mellel! kigyullad lelkében az égi lúz. Mintha nlegifjodva zendülne 
IstMI a szózat: .Lelf)!err Vllágossóel~ _ Es ime világosság gyul a lélekben. Ennek.OrOk 
ruzktl a szent ember jóságos szemében. Ennek Uzenele C$endUI meg a szent ember 'Jakán. í 

~elve a buvó patak harSOjó zenéjével. Ennek U!t.me lUktet csöndesen a nent ember 
nlv~ben. Ha ez a belső vi! gosság nem élletné, a mi boldog Bealusunk örökre el volna 

"C" Igy .zonban. ma is tI. A vidék kegyel1!te fentartja a barlangot kOrUIbelöl abban az Alla: 
ahogy eredetileg volt. Meg is mintáztAk szegényt! Ou ul ma is komor ábrá~tta! könyv.el 

mellett. A lUzhelyen mintha nl~g most is ott izzanék a parán r De a mécsvllá.g már 31l~ 
abban a villanyárban, amellyel a leleményes vállalkozó a buvó patakot hol SZiklába váJ I 
hol cölöpökr ... vert kényelmes pallókon, tObb kilométer mélyre, honáfrrhetóvé teile a viláe· 
a nagykOzönség számára. 
Ahol egykor a szent ember tanult Istenben hinni, jót tenni, egyszeruen élni, nemese? 

maga-magát élő szOvétnekUl odaállitani az utókor iúmára, oda az emhLr·~" 
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__ I" cuk $Zóralrol.ni járnak. ÉI ez • mul.tni vigy6 nap tömeg :::tba! mégse boldog ... Mondan~k vala~it: oltsuk el a v.llanyl ~I 
a IZMt ember mécsvilágA.t, amely 011 ~ge.1 lll. O sunved6-boldog 
Csak_s akkor lesi - _ vJldgfJssdg I-

a Beatus bar
meg a mbest _ 
! Akkor leu .•. 

SurkeSUiJ. 

A tékozló fiu. 
(Az en Kis BlblldmtHJI) 

Volt l/lysur egy apa. Anllak volt kit flo. A 
110 yobb/k Ms/gesen dolgozott az apja ga:dasd
Rd"tan A kisebbik azonban lI~m szerelttl otrhon 
lJ/nf Koklndokra vdRyott. Ki is kirle eltIIe az 
~gd. Elment Idl'gln orszdgokbn. Mula~ott. 
Vig barátok Idrsosdgdbon csak ullY sujt/u II ptl/zt. 
S Igy lasonlrint egisz vagyondt eltékozolta 8 'lrdlol 
elhagytdk. Éhezett, rongyoskodoft. Hogy ihen ne 
pusztuljon bedftolt diszflopdszto,nak. Ho e"yib 
C/IIwald ;em okadl, a moslik is jó volt neki 

Most jutolt csak tSZibe, hogy mllyefl jd dolga volt 
IlZ apai hdzndf. Vdfn'Ott hazu vissza. /Je hogy 
menjtn ldesapja elibe Ilyen rongyafan II en PiSZ
kosan? - Szdnta bdn/a eddi!]/ klJnnye/mil iletit 
KiJnnyek k(jz(JfI fogadta mtg hOf!y mtpUr és 
me~javul. Vdgyoft haza vis~za H,I/llo l'desapja 
mepoocsdt nekil Befogadja ltgallibb c ~e/l Inek az 
d udvordba; ha md, fia nem lehel IlJbbi 

Aggódó szivvel. bdnatnsan hdul! IIo""feU Sza
Icodozott ruhdja c<ok upy lópott le ,ó/a. t.áb " fel
tlirte a g(JrlJnl!ylJs ut. Esö vrrte, por bpt,. Gon
d02atlan. hajlit mig jl bbon lJssukusza/la a SZt/ 
Mdr majdnem lJss;eroskadt ohMszu vdndor/ds
ban am/kor 'gysur csak - n/kOl/yMt tjban -
olt virU elOI/e fl jdl ismert szil el hdz . Bemen
jen? Ne men;,n? - .-lli;! kullOJ.!OIt, alig teile rá 
fl kilIncsre k,zil. md' is mer:i~merte, mdrt~ mu.(?d
hoz lj/elte ót valaki '. A.z td~s AtJa I Kl (, lehetne 
mds? Az Mes Apa, akiI Ó klJnnye/mllen ottkaf!yoll 
s "kihe: mO.~/an szent vdxyóddsban - vezekelVe 
ts mega/dzkodv'! - vissl attrt .. • /51I'n hazait 
édes fiaml Csakhof!}' itthon vagy megint I Mflr
mór azt MItük, hogl' meJ! i~ lIaildi ; de - ime! 
- feltámadott az /;1 fiam Oli, mily boldog 
vagyok 1 Hála legyen irte a IQ lstr:n nek. 

Sugtny Uko~lii fiu I - Nem akar hfnlli a 
szemelt/ek: vulóstig e. amil fdt? /liem akar hlnnl 
Q lü1tin~k: . ~Olii'll1g-e, .amll hall? . Ugy h~t 
befOf!adldk ISrl/ tl_ az .6~1 haiftkba I Klmosda/jdk. 
SUp ruhdlla iJ[IIJlleUk GVil,O! az ujjdra. sarut a 
l!flldra. S mini. "gvkor ri>[es ri/jen _ olt lesz a 
helye a csa/adi aszta/ndl az édes Apa melletl. 

Orv~nd a: Apa. qrvtnd az egin hdzntp. 
Csak a fl,! nem (Old mtg m lg-áhol tirll{ S el!Jlre 
:ondol1olla muglibun: . A/yám, vilkez/tm eli~ned 

/'z ,fg ellell Nem vugyok meltd arra hO/n 
ftudnak szoli/s.· .A/yóm \!ilke~/em. _ ,ol/Ol/dv
~:t: halkan, mujd hallgosabbol/ m/ndlg hango
mdr ~tS S/r, mim a zdpores6. De eUk" k6'lfIyt k 
latIaIt "'*lJnnyek me,( ó ls, akit t/"tsutlnek 

a "/Mg, most megtolóIta _ lJnmagdt. 

P. b. 

, 

Eötvös iskolája. 
Emltkbeu~ 1924. reb •. 2·'", al .E41l1lJs AlaP> diU\lI~ 

A. magyar tanitóság kegyeletes csaladí (IMe
pén sz.vesen r~lZt veszek, meri én is tanítónak a 
fia vagyok: . Át vagyok hatva aitól a gondolattól. 
hogy nagy]amkat haló poraiban is meg keH be
eSíl.lnllnk. Azt is érze~ hogy nemzeiUnknek mos
tam abbot! sorsaban kettőzött éberséggel kell ört 
alJanUl ... k azon nellemi javak feletl . amelyek egy 
nem dicstelen muUból reánk maradtak s a lelki 
sötétségben. mely mint egy testetlen hideg árnyék 
m1flden oldalról reánk nehezedik, a köllŐ szavai~ 
val szólva: a . rtgi f~nynél~ kell gyujtanunk Mui 
szövétneket- . 

Enged"e a benső hívásnak, tegyük ut mi is 
ezen a szent napon, amdyen évről·évre igaz meg_ 
értéssel áldoz ma !yar tanitóság ~s a magyar tár
sadalom Eötvös József báró halhatatlan emlékének. 
Lélekben tarándokoljunk el az ercsi-i partra, hol 
a fejedelmi Duna tovasiető habjai fOIöt! egy drága 
hanl domborul. Halkan lépkedjUuk, hogy ne ta
varjuk siri álmát a benne nyugvó Mesternek_ 
Azután kt!zUnket Osszeku csalva, - imádkouunk 
s tegyünk szent fogadási, hogy eszméit, amelye
kért éli és munkálkodott s részben meg is vall)-. 
silo!. teljes győzelemre jUtIaljuk. Ez legyen a dul, 
amely örOk harmoniába ringa/ja lelke 'nket Ez a 
könny, amellyel az ó nagy szi"ének suretetét ki
érdemelni IgyekezIInk . .• Oh, ha volna varázs· 
erőm. mint r.!gebben Orp 'leusnak kin~k tanlja 
ké résére v;'jrosok emelked/ek ki a földből, én is 
felépi'eném az Unneplő gyülekezet előlt ECllvos 
iskolaiát, eszményi fenségben . Wndöklő magasság
ban 1 De minI e>:yszerU napszi!.mos csak egyes 
téglákal és homokSzeIlIekel hor..lhatok az eljö
vendő nag1 épülethez. amely örök időkre hirdelIIi 
fo~ia az O dic sőségét Eötvös iskolája a lelki élei 
mlihelye, ahol a gondolat szabadsága, az érzés 
melege és az akaral szentsége egymi!.ssal nemcI 
versenyre kcl~e szolgálják az emberi mlivelődo!s 
egydemes cé 'jail Ennek légköré?Cn jár"a, ugy 
érezzük, - mmlha a nagy te rmészet kebelén vol
nánk, amelynek puutll láTása is az OrOk AIkolóra 
emlékeztet. Oh. mily klvJtó alkalom az elm~lye
di!sre az önrna!!"unkba szállásra I Tesli szemeink
kel gy"nyörködünk II terrnéqel e~erszépségébtn; 
a vállakozó évstakok jelentő_égd magukka! ra
gadnak, tekinlve hogy Itundcnkinek meg van a 
ma!!"a kUl öl} bája é.> re Idclterése és a kölcsOR
hatás, amely ef,lyikel II miisik~ II eg)'beköti. éppen 
olyan terméSlelt!S mint J bimbó- és rUgyfaka.dáS 
után a telks pompájában nYllo virág és a telJes
sé.glÖI duuadó éreU Iu'(]mölcs, amelyamagol, 
e» eljOvend, la\'3SZ aldo!t igüelét zArja magába. 
Es ez évrlJt-é"re igy megyen Soha meg neID 
uUnő Orök viltoz,ltban. Nemde, mindezek a kOls6 I 



egy bizonyos tOrvényszertlsqet 
Oondvisel(lrc mulatnak, akinek 

I nelkll l egy levél ls az II fájáró l 
- ts ha mosl behuny juk testi 

ffinemények világán Iul hatolva, 
megnyilik egy rejtett vi lág, 

a igazi életUnk ; ahol az évsza
példánák az emberi élei kU

az emberi lélek soha 

IDOndjam: j "'; ;~i;'p::é 
olvasztja 

m(JgQ.~ra 

szIvvel és 
• seuk mind 

, ugyanazon fel
, emely az ők 

hogy ugy 
egy harmonikus egészbe 

És hogy ez nem pusztán a képzelet játéka, 
arról tanuságot teheinek mindazok, akik a lelki 
tlef kerdéseivel behatóan foglalkoznak s annak 
eredményeit kivált a nevelés köre ben Insznositani 
igyekeznek. Ilyen szernpontl'ól fogja fel a dolgot 
az, aki a gyermekben már az ifjul látja, az ifju han 
a meg:ell embert, a telterős férfikban a tiszteletre
méltó aggaslánl; s mindezekben ahalhalallan 
"'Iket, melynek gondozása reánk bizalott. Ehhez 
lépest mindjárt a Mnflsmód is. amelyben "'ket 
r~~esitjak. megértöbh és szelidebb. mióla tudjuk, 
b ogy lIrökkévaló értékek hordozóiva1 Vdn dolgunk. 
S zóval, Eötvös iskolájába járva, _gondolatainkat 
"I/J' fejezzük ki. ho!!J' azok irzeményeinkre has<a
lUlk s ineminyelnket ug~. hORv azok IlOl/dola/o· 
tat ébftssunek· Amit Oyul ll Pál emlékbeszédé
ben iey fejez ki: .ElJI·'iJS fejével érez - szil/ivel 
gondolkoz/k-o Ez a magyarázatja annak is, hogy 
Eötvös érzelmeiben sohasem ingadozik éi; egyes 
~mé.khez sOhase!l1 vesztette el bizaimát Ö maga 
mondla: ~ERés~ elelem ez eszmék tt!esitislnl'k volf 
.ztnte/~e S mint magamat. ugy mfndm tehetsége. 
Illet csak ez eszmék eszklJzének tekintettem". 

A gondola~ magasan nárnyal, az érzés le
balol a Iéinek hlkos gyökeréig és e kellős levé
lenységnek eredője a minden jóra, szépre és ne
mesre COnCenlrált akarat esz - és Sliv lélek és 
kedély. állandoon ébrentarlva és fO.l:lalko~latva az 
ilet fáján kifejtik II mi gYÖflyörüségllnkre at I ste~be 
~. az emberi~ég jobb jövőjébe veieit hitnek virá. 
golt, m.egérlellk .. a !udásnak boldogitó. édes gyü
mötcsel!. ElJ/llos IskOldjdban a hit és tudás iker-
1eslyérek. EgymásI. kölCsönösen támoga!va, nekIInk 
segllő kez~t nxuJtanak, hogy a jelenvaló vi lág 
szövevényel és viszontagságai között kellően egyen
IIIIy01011 lélekkel eliudjunk igazodni s az élei 
~ kérdtsei iránt való érdeklődé ünket mindvé
.. meg(lrizzük. ValÓban. nem lehet közömbös 
e lkOnkre nézve sem, nem kivált a~okra nézve 
élt a jövo nemzedék e!ökés~itésével és ulr': 
' t-< i tasával foglalkoznak, hogy mi t tudnak átadni 
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nekik he kö~öln i velök nem a könyveknek holt 
belüib/i l, h, nem abból at eteveflitO lélekből. amely 
a kisértés, a vestély idején is kipróbál l tanácsadó_ 
legjobb barál marad. Az apostol szerint : .a belli. 
megöl, lél~k ~Z, ami megelevenít · . Ha boldogulni 
és boldogiiam akaro.nk s azt akarjuk, bogy IIZ 
általunk ébresz!elt hIt, az általunk közölt tudb. 
mélyebb nyomokat hagyjon a gyermeki lélekben 
akkor oda kell adnunk saját magunkat is, amint 
azt Eötvös, a tanitóság atyameslere tevé egy ér
demekben gazdag, hosszu életen kereszitil. Bár 
nincs közölll.lnk testileg, itt van kö~öttOnk szelleme, 
itt vannak müvei, itt vannak az iniélmények, mely 
öntudallan is az ö céljait szolgálja s a legkllllln
bö~őbb táborban állókat maM val ragadja , mint 
J!en/llSz enje és egyesiti öket a~ CSZl\1éllyiség, 
hnafiság és emberiség szolgálatában . 

Oly korban szlllelni és nevelkedni, midőn 
az eszmt k forrongásban vannak s uj berendezke
dés a "pjait kell lerakniok a társadalom munká· 
,ainak nemcsak szerencse és kiváltság, hanem 
egyullal nagy erkölcsi kötelezel1ség is. Es Eötvös 
ilyen kornak volt gyermeke. A mult század 30-as, 
40-es éveiben át kellett élnie mindazokat az izgal
makat, amelyek egy ilyen gyökeres á!alakulással 
egyIItt járnak s amikor arról volt szó, hogya 
foghá~ak lakóinak sanyaru sorsán enyhilsenek s 
a nemesi kivál1ságOI és előjogokai megszllntetve, 
a jobbágyot is emberszámba vegyék, s jóvátegye
nek egy kétezeréves igazságtalanságot s a cs~szári 
ilbSolutismus helyébe odaállitsák a népképvIsele
len alapuló kormányrendsz ri, stb stb. ezek a kor 
kivánal mai állal sUrgeIett reformok mind lelkes 
munkásra és hitvallóra találtak őbenne, egész 
fiala 'on, többi lelkes társaival együll, hol tám~
gallalva a közvéleménytől, hol annak ellenére IS, 
beiévetIe magát az események forgatagába s bár 
_ mint Gyulai mondja - inkább a gO,nr/olat 
embere, mint a [ptle, ir, szó okol, izg ~t, vllat~o
zik s aristokrata létére olyan demokral1kus halla
mokat árul el. amelyek csak annál érdekesebbé 
leszik az ő közremOködésél. Mint az "elnyomolt 
néposztályok szószólója~ nem olcsó népszerUségre 
vá/.!yott; meri semmi sem állott tőle !ávolabb. 
mint az emberi hiuság legyezgetése s JÓ! tud ta, 
hogya népszetllség amily hamar jő, ép oly hamar 
változik. A Hozsánna után a f eszitsd meg követ
ke~ik. - Mint a vallásszabadság védelmez~j~n~k, 
sokal köSzön hel kicsinyegyházam, az um!anu~ 
egyház amelynek törvényesitése a magyarországi 
részekben is az traitJ'1 unió folytán, épen az ö 
miniszlersége alatt ment végbe .Pozs.onyban az 
1848 XX t .c. alapján. És hogy III mit ének: ad 
aki engemet csak egyszer is futólag lálott, bUG
nyára tudni fogja; meri én is ugy vagyok vele, 
mini Eötvös a Körösi Csoma Sándor fölö tt lartott 
örökszép emtékbesfédében: .sliveinkben Erdély 
s Magyarország közölt nincsen halárvonal". 

Az igazság keresésében fAradhatatlan, az 
eszmék kulluszában megalkuvást nem tIIró !éle~ , 
finomult izléssel párosulva, - önérzetéböl j ,.tIÍL~ 
nyit sem engedve, szivében jóság és szt~~tet 
egybefoJTva : ilyen volt Eötvös az eszménr1d( 

I 
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magáévá tette korának ural· 
lod6 ennek lelkesOlt~n ad kifeje-
~ a szép kis versben : 

.Mikbtt az Mol-hárra viharokban 
Feljajdul a magas letők feteU; 

Ugy ung a dalnok bus dalt bus napokban, 
Ki várna IOle nyájas éneket? 

Ilyen legyen dalom, em' vi lám ~é~y~, 
Egy kOnny. kimondva ezrek kln1311: 

Kit nem hevít korának érzeménye. 
Szakítsa ketté lant ja huriait~. (1846.) 
Küzdése b vívódása, reménykedtse ts On

megtagadása mind a közne < ~ozOIt á dO,zat az 
eszményiség olláran De ó ezt s21ve!>C." te~zl, mert 
jól tudja és érezi, hogy ,.az emben SZl soha 
tOzelebb nem áll Istenh 'z, mint amikor áldozik.· 

Eötvös iskolája tehát eszmenyiségre tanit. 
ts aki mtg mindig ho~zaiAr iskolába., at. a m~i 
eletsotl kedvetlen vinon)ai ro \lett is bo do nak 
mondhatja magál; mert tanulhat löle az cszmé
lIyisq mellett hozo{is4got is ' szerdni ezt a szO
tölte loldet jó és balsorsban egvaránt, neve ni 
annak népél apostoli hU2gósiggal s el~mozdltani 
a k02jólétet, a régi dicsőség halovany fénye mel~ 
lett megalapozni a biztos jövOt a nem2et számAra, 
kikozdeni 8Z Ol megil et6 helyet a népek és nem
zetek nagy családjában. Mind oly dolgok. ame~ 
Iyek a u6 neme5ebb értelmében vett haufiságtól 
etvá,halatlanok; mert a hazáért nemcsak lelkesedni, 
hanem cselekedni is kell A lelke,edé~ - szalma
ting, lIIely hirtelen ell,:,' ban; a holta fias munka 
á -Or&Its ohári eleven szén, mf" ly ékeSHó óvá 
tes2i a. próféta aikat ro megtisltitja 6 t magál és a 
etpet 15, melynek vezdésére elhival It minden 
blineit6l. Az EötvOs haufistiga ityen oltá ri eleven 
cén amely mq ma is izzik s hevlt mindnyéjun
bl. hogy mtlletle ne csak melegedni igveken.lInk, 
_nem annak emés2tö lingját álOltessllk nemze. 
.'61-nemzedékre a mi 'terene·étlen rnal:yar 
tI6poplrn ek iobb sorsra érdemes lelkIIletébe 

Eortos jól ismeri IOr1 énelmUl1kel, a nemzeti 
GaItnak dic$6!;éges és gyállOs lapjait. A dic\ö 
~I MID leu mámoros, a gyáSl és bukás "em 
,~"Ji II el, A romok k(lz6tt balzsamot CStpt/!.,t et ~'t S a jlwlJbt lIt1tlt kitti 
$:1i;'" !?"! aJ). amire ~ - ugy hiu lük - gond-

J _. n, d.oll Jegyezve, hogy meg ne 

.... J'" 

.,.~ 

I mint 

ludOllliny&. 
k05Z0nhetiC*. 

Q tinta flQp,ugb 
s (lfIflak Jt~lbrb6 

kiJ,at (EOtVI)$). A 
ugyan Iéirevonul, mert 

~~;;k·- puskaporos levegője; de 
aggódó neretetlel Csllnc 

- aranypókhilót Stöve _ 
meg, amelyek 
is tislIeletet 

annyit 
I . mennyire 

- keserOen be kell vallanunk. E jöv6-
belátó sugallatára surkrStlelle <>21 a n~m

teliség; törvény t, amelynek betOnerinti betöltése. 
vd hazAnk, mint poliglOll állam talán al ott élő 
nemzetiségek álral is óha(to't Svlliici S lOvetséges 
lIillamalakulat formájat öltötte vOIIna ma.:ára; dl' a 
világháboru s az ezt kOvet6 kisérleti forradalmak 
bomlaSttó hatása alatt sem jutol! volna idáii. 
ahol most vagyunk Ektelen r ,mok közö t, -
.melyeknek eltakaritásához s a rombadOlt épület 
uiiátpittséhez - ki lud,a ? mennyi időre s m,ly 
kitaTló és Onzell'n mun~ára van ~tQksée: " De 
ha mnt m gyar hazafiak, ak,k még özvegy látyO
lá])., n s ,,2crelj lk ezt a szétdarabolt sz~ t m,agyar 
ha {n hivek óhajrunk lenni EötvOs Iskolájához. 
akkor a rurnok lölölt is uj életet varnnk s ve le 
egyutt gyermeleg bizalommal ismételjük: .Mil1den 
nap, melyen e hazában valami legyen az naQ" 
vagy csekély. romjaiból föltámad, öromll3p U 
egész no::mle trc né2Ye~. Csakhogy ell a lölláma
dast ne várja senki csodalól. sem valamely . o !u, 
ex machi a"-Iéle varatlan és véletlen heavatk,,... 
ústó1. Még sellki sem aratolt o ttan, ahol elöbb 
ne v tellek Itgyell Mtg senki nem szedett gyB
mölcsOI olyan fáról, amelynek nem volt Virág 
köntöse Ha lehát aratni akarunk elObb szánlsuk 
fel a földel s v<:ssOnk beléje tiszlabuloÍ', magyar 
buzát a melynek az egész világon jó hire ~an. s 
amelynek acélos szeme a maga idejében mindig 
otl rlngarózik az aranykalásszal ék~S rónasag0.n
Csak rra vil!yauunk, neh 19~ rn: glnt szelet ve, 
sUnk, mert akkor bizonyára Vihart aratunk sakkor 
a tnrténeJcm ítél6széke mé~ e~t az al~ktalan vbd 
is irgalmatlanul elsöpri a földnek slméról, amel, 
magyar hazánkból még megmaradt, 

Aki ezt látja, föleme i 11116 sUlvát. Nemesa~ 
e ti5zltS gyülekezethez beszél, hanem a nemz 
nagy jaihoz és kunyhók népéhez egyaránt: Oehof[ 
<zavainak n~gyobb nyom,,~éka ltío;yen, I;Ilból es • 
Ot a Mestert idélem: .SUltadu nk hOseI nem

f 
lor 

nákon hanem műhelyekben , hol csatáink egy
verei készülnek, edzik meg kardjaikat a kOld:; 
lem~z s nemletIInk lövOje attól fOgg, hogy kr~ 
eun Igényeit belátva, ugyanazon eréllyel ogJo. 
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::;!~;,,:melyet tOrténelOnk minden aAgát: "Nekem, ó Mindenható! adj rOgOS OsriRJt. 
'" NekOnk de jó kilátA6sal, mely mlndi.t? ftJlfdi vetet, melyea 

azon meggyőződéssel haladhatok, hogy elt(vednl 
nem fogok", 

.3 honszeretel" - mondja 
ragyog E!)lv!)s életében, 

Ennek a csillagnak dicsősé
az, hogy Eötvös buzgó ma· 

az európai eszmék cultu,ának is 
sorsán kivUl melegen érdeklő

iránt is. S bár érezte és 
saját nemzete irant tel

lerótta tanozásat az egész 
,b~~' azért tovább klildDtt, mint 

lobogoja alatl, de az 
Az európai eszmekör 

Innen mern i a tételt: "Csa
szeretnfink, mini mimagun
, mint családunkat; s az 

hazankat." Ámdeezekd 
az .. egyenlöség"-et "sza-

a század uralkodó eszméiben 
át egyszerfien, mint valami kölcsönkért 

i hanem lelkének izzó kohójában áto,vaszlja 
• a magyar hazafiság formájába ömL A P arad i
csomot akarja viss18varázsolni. lehát múveli azt 
" dartlb IlJIdel, amely neki jutotl $ azl dolgos 
ItizuJ, megfeSt/tett munkdval krrtU alakítja dt. 
De nem ülkolhatja el azl az idealis vágyat, azt a 
..megszentelt reme ny t, hogy "bizonyosan e lj!)n az 
Jd6, mid6n a fOld népei egy roppant egésszé 
egyesülnek." Ez lesz azután az igali csillagos 
lobogó, mely most tudvalevöleg csak az amerikai 
qyl'sUII Államok jelvénye. Hiszen az az Óhajtása, 
.hoi:y .Európa allamal egy tekintve, 
btkts uton, kongresszusok el dolo 
iaikat s egytsO,t eróvel álljanak minden 
-I1I4ttdm4dásnak" - máris részben megvalósul! 
• Genfben "Népek Ligájában'·· amely _ 

j - szintén az emberis~g, a b~ke 
IIgyél szolgálja. A2 "Európai Egyesült 
eszméje nem is olyan utópia, mini 

. bar azl valamely közös hivata-
I I I nehezen tudom ebben 
I Hogyha a közeli 

"

bt,;m,;egvalósUI az. ami ma 
az emberiség javat es 

. meg tel szik Eötvös érdeme 
1. lelkével at egy akol ~s egy pásztor 
IS magaévá telte. 

von.ásOkban, ilyen voll 6. És ilyen az ö 
Aki 6 erdei iskolájaba akar járni, 

I szabadsága, az énés melege és 
egymassal nemes versenyre 

emberi mivel6dés egyetemes 
el velem együtt az li imád-

Ez legyen a mi mindennapi imédlágunU
Ez legyen a mi mindennapi kenyertlnk. 

lútan MIk/6s. 

Egyházfentartási Alap. 
Az egyhhközség nevében hálás köszönettel 

ismerem el a mi Alapunkra az ujévben - lapunk 
zártáig - bekllldöU adományokat. Örömmel .11-
lapitom meg, hogy a családokh'lz intézett felhivÁS 
nem ,"olt pusztában kiáltó szó. A kegyelet ;s meg
nyllatkot.olt. S várja, hogy nyomába lépjenek 
azok is, akiknek az isteni Gandviselés örömöt jUllat 
osztályrészUI. 

Dr. Dalmady ZoltAn tOO u er, Idegen valdiiból 6t' 
acr, P.l.dSp~rt! IU.rolyné, f Ö!'1te r Laj.-.sné (ll l, dr. Jakab 
Zolláll (Szigetvár/, Szivós Ottó 50-50 enr, Ranzenhofer 
HdgO gyiljlUe 43 eze r, Wiener Margit (Pozsony) 36 ezer~ 
dr. Konczjános (C~pel) , dr. Kozma György (Z.lae~erSl:etIl. 
dr. B"'gn~r Dénes 30-30 ezer, Lőrincz Dénes 2!) ner, 
Rédiger B1!la (GyOr), Ziwnl A.nlalné (Erdőtelek) t~lf.. 
uer, Orbók Mór ]3 ezer, id. Csásdr linos (Po]g~rdi) 
emlékére 12 ezer, Tóth j an05, Somlyay Árpid (Ba'alon
györök, IL.), Rédiger Kiroly, Bognár Gél.ll, Sl)l'I\lyay IUl. 
m:ln (N~dudvar), Szóke György (pestnenUő r inc), B~neltcl 
MOzesné (Kispest), Jobb MÓzes, dr. Kováts Ákos, Polgit 
Lipót, Kerékgyártó Jenő (Debreuen), Jakab JÓzsef (ll.), 
fodor Béla ]Q-IO ezer, PatakIalvi Lujosné (Klspesl~ 
G~Ualvi Lajos8---8 ezer, Becsky Lajos (VerseCI) emlékére, 
Polgár Margit, Polgár Imre, Polg"ir Uszto 6-6 ner. 
R~ddty J:l.nos (Uj]lcst), id. Bardócz Zsigmond (Kecskemét), 
KIss Jul~~na (Kiskundorozsma), MiklÓs; Ferenc, CsikI Pil 
!)- 5 ezer, ilj. Bardócz Zsigmond 3 ezer, Takács Ferenc
(Celldömölk, ll.) I ezer korona. 

1.-IV. közlemény összege = 6,490.680 K 
V.. • = 808000 • 

EgyUtI : 7,298.680 K. 

KO LFÖLDI ROV4\T • 
Hitviták Amerikában. 

Csaknem két év óla tuzes hitviták foglal
kozlatjak egész Amerika közvéleményé\. A kérdés 
mar annyira kiélesedett, hogy az az ugyneveleIt 
orthodox protestans egyház ,k kebelében (Prole5-
táns PUspOki Egyház, Presbyteriánus, Rdormát~s, 
Baptista és Methodista egyhá~ak) kebetéb~n nyilt 
szakadásra vezetett. A vita azok körU! a hlllélelek 
körlll forog melyeken a nevezeIt egyhllzak hosszu 
sz~zadokkai ezelőtt föJépllllek, de 3:melyek.ct a 
tudomanyos fejlődés alapjukban .már t~ megmga
toll. Számos igehirdető, nem tartja lelkLLs~eretével 
összeegyeztethetőnek azt, hogy olyan hittételeket 
hirdessen és tanilson melyeket az élet és a ludl)
mány már régen megc.lifoll s melyek igy lelkiis
mereltel is ellenkeznek. Ugyanaz a törekvés érvé--
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, 
ha az a 

abban 

,,-
"·v·allás 

kielé
akkor 

az étet 
ész lZavá~al nem 

allltámasz~ 

n~ila nagy vonásaiban a III., IV. és a XVI. 
'wlok bilvitáihoz hasontó formában folyik egy

abi la napiJapokbtln és élOszóban egyaránt Az 
..amuIt ~v novemberében a Protestáns Egvházak 
pOIpOkei Dallos·ban (fexasállam) pUspOki kon
Ier~nci't tartollak, alon kimondották, hogy aki az 
OrthodOX Protestáns Egyház kebelében óhajt ma~ 
radni lelkész vagy ~iJági ember egyaránt. S2Ó~ 
lJZeri~1i értelemben köteles e fogadni az ApOs!Oli 
lIitvan~st és a Niceai hitvallást. Egyben kiközOsi~ 
tették Lawrence Vilmost Massachusetts állam plls~ 
pökét, ki a haladó irányzat élére 1111ot t. A régi 
"Iltételek védelmezői (undamenlaliSIIIUS, a haladó 
irányzat hivei pedig Ii/)erali<mus né~ alatt ~iVlák 
heves vallási kllzdelmeiket A kél álláspont közMi 
tulonbslget röviden a következőkben foglaillatjuk 

·(Iasze. 
I. A fundamentalisták azt !!lni lják hogy a 

bibliának minden szava csalhatatlan, mert az at 
utolsó betüJ~ig magától az I stentől uármuik. 
1&I~n mintegy tollblmondotla azt a biblia iróinak, 

-épen azért annak minden tanitását szigoruan szó
Sterinh ~rlelemben kelJ venni. A /ibtralistdk ezzel 
szemben azl tanit ják, - hogy amiképen minden 
lI'gy iró és kOltő Istentől veszi az inspiráciot 
a biblia egykori irói is isleni sugallat ra iflák szent 
I:Onyveiket ~pen e1.~rt irásaik lsten szavát tartal
mazzák, de mivel maguk az irók is könny~ n té
'fedhető emberek voltak, az ő irásaikat is kritika 
alá kell vonni és n m szászcrinl1 értel mben, 
banem szellemileg kelJ magyarázni. A világ terem
téstrOI, at OzOnvizrOI. a vOrOstengeren va Ó átke
I~ről, vagy J~zusnak a tenger hullámain való 
sélálbáról . szóló lei r.íst ugy kell venni, nlintegy 
~P koltőt legendát, melyekhez hasonló majdnem 
IIImdcn ntp életében találhaló. S amik t pen egy 
IIOUemtnyben nem lermészelludományl igazságot 
keresOnk. hanem egy-egy nagy eszme kOttői kife
Itzé$él élvezzük, ugy a bibliában is ncm fiZikai 
.agy számtani, hanem erkOlcsi ts vallási igaz::;á
tokai keresIInk 

2. A fUfldamenfalisldk azt tanit ják, hogy 
JáUl az Istennek egyszUlOU fia. A libtrdlfsak 
uzel nemben azt hirdetik. hogy mi embert:k 
mindnyálan II teremtő lsten fiai és leányai vagyunk 
... int Jétus A kU10nbség kOzte és kOz01tllnk ~ 
tftItéleteslq fok aban van csupán. Jézus ~allási és 
erkOlcsl tOkéletességénél logva kOzötlUnk lsten 
k&!pzabb gyermeke 

3, A. tundom~nlallsldk hitvall~sa az, hogy 
)ául ~iéazen knlOnös terménetfOJOlli módon jon 
; ~tI&l., Szentlélek lő l fogantatott és szlldőJ Szll

til. - A Ubeuu/sok azt tartfák, hogy mint 

minden ember, (I is JóueMl és Mari6.töt. mint 
természe!esszUlOkt61, lermnutes módon wrmuoU 

4. A {uf/damcfllaliltdk nerin! Jbus kere&lt~ 
halálának nagy jelenllilége abban van hogy 6. 
halálával kiengesztelte I btlntelO lslen~ek veltlnk 
Slemben való nagy haras:jAt s igy eltlkölte ősi 
btlneinkel és megszabadlloit minket a meghde_ 
melt bUlllet~5tOI. - A flberaltstdk ut lanitjAk 
hogy. bllnein~et n~kllnk magunk!1lk kell rneR~ 
bánm ~S Jóva tenni, meri azt senki más helyettünk 
jóvá nem leheli. Jhus kereszthalálának nagy ér_ 
téke és fOlltossilga ránk nélve abban van, hogy 
eláltal p ~ldát ddot! nekIInk arra, hogy az igazsa_ 
gért eszmt'myeinkérl ha kell, meghalni is khzek 
legyIInk. 

5 A !undamenlal{sldk aIl állitják, hogy az 
ember a maga testi és uelLemi tulajdonságaival 
egy speciális teremtési aktu! eredmenye. H OSSIU 
évezredekkel eleiOlI Ádám és Éva személyében 
ugy teremtette az lsten az el'O par emberi, mint 
ahogy az a Mózes első könyvében ilva van. A 
liberafistdk tanitása szerint az ember mai szellemi 
és tesli tulajdonságaival hosszu évezredes fejlOdés 
eredménye. 

6. A fundamentalistdk szerint az ember már 
szilletésénél fogva ala pterm~szetében rossz, MnOs 
s csak az lsten külOnOs megvaHó kegyelme ment
keti meg az örök kárhozaUóI. A Ii/)milis felfogás 
szedd az ember szlllerése pillanatában se jónak 
se rossznak nt: m mo' dható, hanem van benne 
mint lehet6 ~g jóra és rosszra való hailam egy
a ránt BUnOssé rosn hajlamai kOvetése állal saját 
rossz csel ~ked~tei utján válik S e bOntőJ ISlen 
eng~delmével bünbánallal és megtéréssel meg il 
szabadithatja maiat. 

7. A {undanrentalMa tanitás szerint a hit 
által a Jézus utján szeTlett ildvnsség részesévé 
válik az ember és pedig ugy, hogy aki Jézusban 
hisz, annak bUnél Jézus a kertszlen kiomlott 
v~rével örökre ellOrli _ A hberális fe~fogás sz~
rint mindenkinek magának kell bUnét Jóvá tennie 
megtéréssel és jócselekedetekkel. Az Udvoss~g 
utja: Jézus eszményi példájának kOvetése, becsII
le tts, erkO cSOs ~Iet. . 

Leg-eUII kelleti volna talán emlilenem a tesI! 
fOltámadás és a Krintus második eljövetelé' /U 
szóló lanl, mely a tulajdOnképeni fundamentalis
mus köz pomi gondol.t li •. Az idő gyorsan k~zeleg 
és már c-ak egy pár év kérdése, mikor . Knsztus 
az ég felhOin keresztül, mint a János leJel!ts~k 
könyveiben irva van, leljes hadi vértezelben. ,sm~t 
visszatér a földre, hogy megitélje és elpuszhtsa a 
bllnös emberiséget. 

Boldog amerikaik - mondaná sok nyom.orgó 
európai _ milyen jól van dolguk. hogy. m~ Ilyen 
dolgok fölött vitatkozhatnak. Neltllnk ullltánusok
nak azooban nem közönbOs cz a nagyarányu 
vallásos mozgalom. Jól esIk szemlélni, hogy a~ 
onhodox protes táns egyháukban is ke~d kigyu lf1l 
az a szellemi világosság, melyet Dá~ld Ferenc 
még a XVI. IZ.' ban fOllobbantott Erdély bércel 
között. Cs. O. 

-
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Az .dót nem hnOnla kell belizelni, ~61 tg)"s7e.úslll a 
kele'étl ia u. ha valaki negyed vagy IO!I h,t Iltdl V8gy 
tll 'dl be egys.erre. A~lk post ' n küldenek p~HI 11elk~sz 
hlutl\ rblére, azok jeleuek ponll>un, holY mll)'cn ctlra 
küldik att, .. ert, hon a. köny_elts ne aten\'edJcn ktsc
del 'Itt. 

Oyul'n h veinknek Istentiszteletet. t~rtolt és 
urvacsorAI osztOlI január 20-án dr. CSiki Gábor. 
Az btentiutelet celjára ollani reformatus teslve
UI11k igen S/ivt'Sen adljk át templomukat, sőt 
lelkeszOk a presbiterium élén üdvCl!one Csiki 
lelkent es a g)ulai unitáriusokat. Jól esik ezt 
hallanunk es tudnunk, mert ez a jé;~usi szeretet 
mei:nyi1alko~ása at emberek kOzön 

Ma\cyBr u nitárius gyOI~kezet Amerikában. 
A .Register"-böl olvassuk, hogy az Egyesült Ál
lamokban (Ohio) Akron és Alliance városokban 
kivAndorolt sr.ékely uni,árius testvé; eink gylilcke
zetbe tOmOrIIltek, Papjuk : Bodoczy ~ndor, volt 
széplaki unilárius lelkész, akit elszflkadt unitár ius 
vtreink neretele viu ki Amerikába. Az ouani 
un(lárius lelkészek szövetsege már is befoglidta 
kötelekébe a magyar misszionáriust. Az Amerikai 
lJnitArius Társu al pedig jelen tős anyagi sec. ilség
ben re~zesili a két missziói állomáSI addig is, 
amig a saját emberséglikMI meg tudnak élni. 

.Con11r<tta·lo· ·ra való etök~Sllth m.;\rciu' dsö 
n,'m.pl\d Im!rc. 2·án) délul!n 3 órakor kudödlk a 
ItIktall lrod'n. 

kebll·T.n~e~ márt'US 2·;\n Ivadmap) délulAn 5 
On~or a lelk~sz; Irodan. Ell mrgclö~öl'g fcbru~ r 28 An 
(eto.lr.rtö~). GUdu"gl, ebruM ~.~n {pénlell a WW~11 
.. ,"~rc.u, I·én (nQml>~1) a Ncvc1kll;;yi Bizolllág larl ."1 mmdennap délul"'n!i óra~"r. 

rajnai Inségesek segélykiAllása ncm 
visszhang nélkül a magyar uniláriusok "'c·, Talán épen a magyar hontalanság fáj 

meg a magyar sziveket 5 teile 
a neme1\ adakozókat. Szerkcszt6ségünk
a kOvelkező adományok érkettek be: 

Unit. ertnllO 100.000, SzlvM Oltó 35000 ' ~., 
rubor 8.000, Imreh .I6lset, dr. Ki" A!'PAd' ";: 
Iyay K4lm'n 5000-~. Pek Emil Agost 
Sz~kdy Józsefne 2000 koto Osnesen' 
korona. K()SlOnl0k a fttók és bnök . 

ld. Ca4az4 r JAno. 

Polgárdi-i egyhbköuégünket sulyos veul .. 
ség é;rte. Id. Cdsz!r János az egyh4zkOzség 
alapitó gondnoka - akinek háza udvarán tartották 
az elsO un itárius IstentiSzteletet - január 15-én 
83 éves korában meghalt. Ifj. Császár János é~ 
Császár JÓLsef édesatyjukal veszitették t!l benne. 
Részvéttelosztozunk a gyászoló családok bánatában_ 

Az orosh 'nl templom javára ujabban a 
kOvetkető adományokat kaptuk: 
Sári JÓlsef Füzesgyarmat ___ _ 
Pusztay Lajos Spes! _ . ___ _ 
Qrbók Aladár • _ __ _ 
Q .váth Albert.. . __ _ 
Gálfalvi LaJo~ ~ ._. __ 
Imuh József • . __ 
Borbély Márton ~ . ___ _ 

19.000 K 
10.000 .. 
H'.11Oo .. 
6.00"1 .. 
5,000 .. 
5.000 .. 
2.000 " 

Osszesen : ~7.000 K. 
Mult számunkban nyu giázott összeg: 20.000 K 

Együtt: 77.000 K. 
• z 1933. hl P' tan'u !el!yökönyye megjetent. 

Kaph.tó I\otoudrt. Ar. 35 tel. 
Az unitárius ifju.t g tánc:e.stélye. Jól si

kerüli mUsoro! Itnceslél,1 rendezett a D. F. 
Ifj EgyesDlet I, hó 3-álJ a VaSUl i es Hajólási 
Klub pazar lermeben. A mlisoron el?keIO. jónev~ 
müvt!szek s erepcltek. Kolbay Ildikó a VárOSI 
Szinh1Z tagja - aki mar a kvl0tsvfiri Magyar 
Szillhálban is nagy nevet s~erle!t magának -
gyOnyOrklkltette opcroláriáj;\val a hallgatóságo!. 
Ker.!nyi Maria ~nekm livt':slnő Molnár JenO Antal 
által zenési tett dalokat adott elő. Tompa Márla 
szaval6mlivésznO az ujabb irodalom képviselőinek 
ver~eiMI SUIV II nagy lelkesedéssel és ügyes 
hangt, chnik:\val. Némethy Fer~nc hegedúmlives~ 
muzsikáj'" valós.iggat elragadja a. közön~ége'. 
P~rcekig tapsolt a hallgatóság s kivánta lsm~t 
hallani a mfivész játekát. M ,Inar Jenő AlJtal 1On
gora müv~sz szép jll tékával müveszl érté~el adott. 
A müvészi csokor virllgal meUé - ammt mon
dotta ő ma(!a _ zöld levelekböl koszorul fon t 
dr. HosSZlí Zoitlln (Dani Ilá') .konfo.rdáns· (con
férancier) az ő kifogyhatat lan eredeti s~ekely IIU,
mor.\val. Egy órára feledésbe mell! mmdcn ba~ 
minden szomoruság s jóiz{\ kacagás tOHöl.te be alt 
egész '~rmel A 1\lüsor ulán a tánc reggcllg t(lrto 
~ m~g záró;<lkor ~em ah.rl .oszolni 8 jókedvCi 
ifjuság. A tá 'lcestély anyagi s lker.él a. véJnökök 
és felt!1flzetők á ldllzatkésuégc blzlosllolla. ErrOl 
részletes elszámolást csak a jövő ~dmban. tudunk 
közölni mivel a véJnOkök anyagi hozzájárulása 
még ~indig tarI. A 1I1fisoros t.inces!é!y sikeres 
rendezéS\!ért a dicséret Szabó István Ifj. elnökoto 
és lelkes rendezOgárdáját illeti. 



Uni!. NONO
~ őrakor 
. A lel
ferenc-

larlja 
rO~pOki 

I dégcktl 
A p,ottlltaTls Sze mle" - aminl Oro~

--J frtc$o..Unk _ 3 <:vl,szílIlClelts ulán UJTa 
:;- hIelu]! dr Rav."z Lb~,lo Slcrkcsflésél!cn. 
=etbl' áJa : ne~)edévre 12.CO koroo:l. 

Dr. Raffay sandor ev. pn~pOk f l.nnor-
'parL A fin nországi. evangélikusok Január 

1-10 ta u rlották ne)tyedlk egyhUl nagygyUlésU
ilet Tammerforsban. MeghlVlák arra a magya~ 
...... t likus egyháut is és Gummerus borgól 
DIIIPOt a hivatalos meg!.iváshoz csatolt levélben 
iz ína. hogy dr. Raffay Sándor pUspOkot szerel
.tt LU látni és hallani. Dr. Raffay Sándor pUspök 
biró Podmaniczky Pal kiséretében kiutazotl 
PlllfIOruigba és néhány helet 011 töltOtt, hogy a 
lino b magyar e\angélikusok közölt a testvéri 
hpc::sm uorosabbá fOne. 

A mal1 evl egyh'zl adóz, .. ?k hivatalos 
.,ugttúsal jövÓ szamu kban folyJaiiuk. 

...... unlürlus saJt6 űCy't szh,eden 
viseled, kQld be min" elöbb az 
Unit. Értesitö elöfizet'sl dll't 

felelo~ kiadó: BIRÓ LAJOS. 

Támoa:assátok 
dr O .t1 11 y O'''or nemtlye& v<,u'ise alaU illó 
..e,kIOp CIp!50.eme t " VII. . .. ep-u'CII 9 n. 
..... 1 UpYlse'etVI . L" dlr-!,Itc:a 13. 1127, 
1Il0l lDt'nyol ' rOlI m ~ r I t Ic u I. n kétzülnclc az 

elepns. IlrI". f~fil ts nN 

"clp6k 016 n I ea:essége k' I , 
PtllitIftI l" ~ncii l nlul' CII,e u ;.Ih jckmletebe.n 
a ... oft'Oe'hl eHal1l nleH~kluel1tk, jOli, tccllnl

koi k .~d'e 'Il v~l/>el!<i~e. 

enHlyt ,onltkoz.tli\l nfpraj.i, iroo.tml6s 
U>rI~lmi t "dv'nl'al rnelTendelhel6k: 

YI., Vilmos cS8!zár-ul 55 sz. 

Kádakat I 
P uUonyokat 

Bored~nyekct 

Mtzögal dasági 
szersz ... mekll 

T ragac\okat 

Kocsir~Slekel 

keszltün). 

1"11" , . t i " 'I t 21 T("\don: 5-34 

'~~~N KA RTAl TE ~ TVtREK ~i~~ 
IIlI--n mb ... ,,, lcere.ktd6k s.."pUl 
BUDAPEST. V., AlKOn\~NY-UTCA 18 SZÁM. 

M~~ki InY~Il(Ok ts dkkel<. ol~iQk keoo_ 
anyaIlO~. mind~n mu6gudadgi is egJéb 
i~rálluAm4ra leR)utánJO!'abb3n kaphOlÓk. 

BERDE h ftJOS 
cipéuüztete 

Budapest lJ . Batthyány-utca 48. sdm . 

férfi - és nói cipOI mérték után Hnifek. 
javilást is vállaink. Mérsfkelt áTIIK. 

ST UDIUM" 
" KÖNYVESBOLT 

8 udaoe.t IV. Mu.ze,,'" Kö .... t 2\ .dm. 
Teldon: N'lIyriut erd6tylekl)61 TelelOd 
\86--81. .I.kalt aj villll.! 1a6-37 . 

Sukman"'k, Sdp'TOtla.1ml, egyhbi H l"&Yetemi 
tankönY" , k TlkU~ SCfiurtz és srAlIit mindan 
kapható klHlilldi h bellöldi kOnyvet és folyÓlrat. l. 
Vid ,'ki mCIl,endelht.:kel g)"orlUln ~5 gondo ... n elintb • 

. . · ..... ... ........ ................... -.............. . 
• 
• • • 
• • • 

Szolga Miklós 
ERrt1KPAPIRKERESKEoO 

: v, a " lv" ny-.. tca 21 . I. t4. 
: HiITOkon('~nak ~ ,Itkpapjr ,-ilete)1 ú ela.diul! a 
: lec.k~dvtl6tb ItltUdek mellen bon)'oMJa le. 
: Telelon: 199-71. • 
: HlvalalOll órh: d, e. 9-1·lg. d. u. !I_7_ig. 
i ........... _ ... .. . __ ..... _······ · ···· ·· ········· ·· ··· 

JÓZSEF R. T. 

• 
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