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Irezdod olvasni, nehezen vi,Jhatsz meg
t6le, mertr akik irrtrik, rne'sterei az irds-
mriv6szetnek s volt rd gondjuk, hogy ci-
coma n6l,kii1i magyar nyelven, m6gis
6ltesen 6s rsz6pen zrengS szavakkal mond-
jri,k el minden kit,a,l6lt tcirt,6netn6l 6rde-
keseibb' mondanival6 juka,t.

Ajinlom ezt a gydnyijrti munkit min-
den oh',as<imr figyelm6be.

Szondy Gydrgy dr.
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Piilydzati hirde{es-
A vi16g ifjus6'ga hasonlit, egy m,egboly-

gatott m6hkapt6rhoz. Ziimmiig, ropkii,1.
6pit, kftajzott a nagy vilagi:a. A mai di6k
rn5-l sokszclr nbmzetkdzi m6retekben sori-
,loll<ozil<. Bucnos-Aires. Tokio, Sangh,,i
olyan ismercis nevek el6ttq. mint Debre-
een vagy Sz6kcsfeh6rv6r. Nl.riron ha 1u-
rdra megy, .giirnyedve hitizshlrja alatt,
atig 6ll meg e16'bb az Alpck ldbainil,
Adria partjdn va;gy a Boszpo,rusznrri,l. T6-
len ezerszdmrn rijpliiidnek a levelek fe-
liete, sriLrga, ri:z i:s feh6rbririi fifrl< kij,zijtt.
Ezt a nernzetliiizi lktrpcsolaitot aliarja mLg
ercisebb6 te,nni .a ge'nfi ifjirshgi bizottshe
6ital kiirt versenyp6ly6zat. Yan Loan ba-
J) lcni a,sqzonv nagylclkii ndom6nya lehe-
ttiv6 akarja tenni az ifjfsfg nemzertliijzi
'rircgt6r6s6t. A t,6'tel : Krisztus 6.s a nem-
z etkozi bard,ti k apcsolat ok.

D(ialt.
Elsti dij
IlAsodik dij
Harmadik dij
Ncg-1's4ik 4i1

25 dij egyenk6nt
41 dii e$renk(rnt
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Osszeesen 1?0 dij !

Bpaddsi hatjriC6.
A pi)ydzatot 1934 Aprilis B0-ig kell be-

nyujtani az ifjusrlgi biz,o.ttsdg titkdrindl.
-4 tk6zirat 1000-200,0 szirL6l fllhat 6s tet-
sz6sszerinti nyelven k6sziilhet, de mfshol
fel nem haszn6lhat6. A ki:ziratra nem ke.tl
rrridrniapril afed61,-
lir lrra szd,\-noi o *"i-
l6i<e t lev6l L ell irni.
A lez|rt borit,6kban a pdly6z6 neve 6s
pontos cime is 'kijzlendrj.

A pd,lgdzaton r|,sztaehetnel. Eur6pa
brilmelyik nemz,et6nek ifjai (fiik, let-
nyok kidziil azok, akik 1914. hprilis 30.
es 1920. m6jus 1. kozoLt sziilettek.

Bi,rd,l6 bizottsdtJ.

Ket't6e bir6srig itdlkezik a piiyilzahok Io-
ldtt. Az egyik t<ivalasztja a.tegjobbakat a
be6rkeze,ttek .l<ijziil, a mSsik liiosztja a rli-
jalrat. A bizo'ttsAg tagjai kiilii,nbijz6 nem-
zetelt 6s felekezetek tkciziil vilasztatnah a
g€rnfi egyetemes tandcs ifjris6gi bizott-
sdga 6ltal. A biZo'ttsrdg it6lete e len fet-
lebnez6snek hel5-e nincs.

frt'Iesi't6s.

A nyertesek nev6t a n6psziive,ts'6g' 1934.
szeprtenberi iilese alkalmrib6l hirdetik kr.
Az ijsszes r6szt,vevrilk szem6lyes 6rtesit6st
6s a nyertesek ezenkiviil a kereszty6n
sajt6 ritj6n is kapna;k hirt p6ly6zatuk
eredm6nye fel61. A dijaliat a kihirdet6s
utdn k6szp6nzben fizetik.

Ze,lah van Loan, akinek az eml6ik6re
tiizt6k Ri a p|lyhzatot, j6t6konys6gir6l
nevezetes sarnarit6nusi l6lek volt Ame,li-
krl,ban. A piispilrki egyhiv, Ielk6szeli6nt a
b6l<6t hirdett,e szava is, 6,1ete si. Rembl-
ji)l';, hogtJ a pd,lAd,z6b 6s ngerteek kdzdtt
szbp szdmmal leszneh magAar reformdtu.s
didkok i,s, merl m6lt6, hogg a n6pelc if ji.-
stigdnak nemes Derseny|ben 6len jd,rlunl;!

A pd,lad,zatoh bekiildend,Slc : \YeJ t-
bund fiir Freundschaftsarbeit der Kir'-
chen, Jugendkomission. 2. rue de n'lont .

choisy, Genf.
Budapesten, 1034 janudr 1-6n.

Fdnyad Dezsii dr.
kii,z6pisk. lelk6sz.
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Ndzzdtek
@zt d kAt sz@ilnelt

.. ..Milyen megddbbeni, meglepett
Olyan, mint kdnnyes ijszakdk
HoIt arca, ha a gyertyaldng
Bus ragyogdsa feketdn
Ktlobban... Csorba Gydz6

VIL g. t., Pecs-
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