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Onnepélyesen aláirták
egyezményt
a magyar demOkr'á cia kormanya
és az unitárius egyház között.
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ho"v 26 tanliv{myOO1 közül a ~in1ekl volt az elmult 1d-olal l......-oen.
mlJ'$t h:vch·PI:ie.k.. boiO' ez: a VÍ!m

rnt-"'2'hatV".:mvoz(ldjo.n, Inert csa'k IIZV
tudjuk ml unItárltll>PY.. embc-rtársaínk t.iz;zt:eJetét és mel!oocsJHésI.1,
kivfvnl. (FolytatiukJ
BUZO'Hínv Ktiimá..n.
A proh r táll5 tábori p ÜJipűUii ,, ·
vezetője dr. SoJtész Elemér aIJAbor~y-lelkész nyugalomba vom.tl.t. A
bonvédelm:f m1niBztcr a ProtiP.Ráru:
tábori PUBpöl"M.It vczeti!!léyel Szimo; ..- ~
1lw'C1SZ Lajo. lclkész-eucdcst, a ne-ves C'van~kw; vl1Uástörtén é p L biz1.(; me2. aki cgyháwnJa1á1 bemutatk.ozó l.fI.toatatáb1. tett.. A távozótó] búClÁJl:unk, az (.t j v<aetót pedi" szerek>Vt.cl kiisWntjOk '

Felhívás aszülőkhöz !
EnJúzJWrL 'r ADács ha tá rU7,.at.ibóJ rel&rerJük a;,; o",úc krille tén lakó
örne. unJ ~ rJu. !l'LüJüket, bOIO' bkolakőt,eJ e. és f"y ol"!lzá, os wrvéoy alap ·
Já n va llá5bn lt.á4r ... IWt.d.ez.et.t. gyermekeiket a. laUwukhUl: legközele.bb eJ>ií
LtJk.6'H.l IJlvat:ll tu k. ll'Ú/ba u vaJU' Ic ve.le-dHap on beJehm t.eoi liizlv etI'kedj enek.
E h eJehmtélll cél J;t. a't, lw, 'y a. gyermekek vall btanJ 6rákrol. va ló Je.hm t.Ju:o~":FH el l ellíirl.zb ~ ük.

'J:áJHwwuJ klJw Jj ük. boo a tl UJÚ,ntúll nwCyék: Gyűr, Komárom 1:,
r~:t;ter" öm ki vételével .. dunAnt tíJl epohhkiizrég bez tartoznak: f'öl fCá rtli. FeJér vm.
Az hz.a k.JtU II~ro ,..'tá ,,1 m efCyék: DelJ recen , llatvan - 11. 24.
A WblJI JneIj:)'é k a le" kiluleJJbl Ielkb>:d hivatalhc.n:: n údnleWvúá rbel,.,
"· UZ6!JI.Yat rrtlat, OU llapd.aJ, Jlea;t.t:zen U6 r lnc. K.OC5Ord , DullaplWt , DlUllltlsa·
!LOt(> - ft(:kblll,Ye: UUd" I, ~t, l X., Jl i>KY~· U . 3.
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UNITAm us f:LET

m ég mindi,.t" csak ba\'onts cgJszer
jelenik meg. é$pcdig adn. men. még

Te sem kiildüttél be elöriutisi dijal.
.
.
.
K öszö njük :\ mult hon3pI !!'mm
ó b. bfokiildött dij3ltat. S k é rjük, bo~a'
li j ó példát, m ások is k ü \'csék.

A lapot 3% uniti J'ius OI\'UÓ03k
szerkesztJük. s a la pot a~ unilát'ius
uh"3SÓ öntudatának kell fennt:ut.. -

nis..l\1inden b eküldött eg y-eg)' r"'
orlD
rész.let is öriimmel foglUloU adonlány. mert itt \"3lÓb:Ulll sok kicsI
küJdemény t:lrlJa fenn no Ia.pot.
El őfizetési dU posi-autah'1inyon i!s

a poslahh·arolba.n kapható bianco
csekkcn lU 50.561. Unitárius Elei

k1a.dóbh-atalll
S'Zámlfira

Budapest

fizethető

elne\'ezésü

be.

Rádió 'köz" elitett unitárius vallasos Iél6r3.t október lo-én, Fethö Istdn és kiizvetlteni tOl! ok-t. 31-én
Bajor J tm,os és n o\'. 7-én Bencze
Márton szoWilataivaL
Bnss3i Egyesületünk t..isz.tujitó
közgyúlést tartott. Elnök: Simó Tibor mérnöld'l311gat6, alelnök: Dalibor
Mari::ume. főtitkár: Benczed.i Ferenc,
pénztáros: Kissné. Vadady V era Az.
uj tisztikarnak jó mun..tcit kivánunk.
Eddis Charles. az amerih'"3i unitárius ifi,..sígj szervezet aleböke.
néhán\' D.3DOS látostást telt Ma2)"arorsz..'Ú!on. Bud:loesten okt. 1). án.
este a Brassai E2J-esület rendezett
el63d.\\st tiszteletére. Részt \'e.tt az
Ei!)'házköri Tanács aznaD tartott
rendkhiili ülésén. Dr. Csiki G.\bor
esDE!reS-oüsoöki
h ebnök
aiiaval
mel!latoCltta <I szeg:edi és bódmezöv;jsárhel.vi lt:\'Ülekezetet és ott is
ÜIUleosésreken "eU részt. Eddis meglAto'ffitb az unitárius diákoLthont és
hosszasan elbeszélR:etett ott lakó
unitárius diák."iain.kk-al. A Br3ssai
E~yesület szerdai estéjén simó Ti....bor .elnök men!..\'itó:ia után Dalibor
Mananne alelnök francia n:rel.\"en
üdvözölte a \'end~et. az il.hisá.e:
énekkara .rrat:\<l.r néodalokat énekelt. a t.'\nccsooort oed.i.lt széb.-ely
tá..'\COk:at mutatott be. Fomer József
oedi.e: zom!on.sQmokat adott ~Ö.
S:cisz J OnoS és Bu:s:d.i J inos s:zii:orl6 lclkés:zjclöltek \;I,.l!ájal az
E2:.... htUi. Kép\ise!.ő T3ni1.c:s ~lUed"ly\!
alapján okt6ber hó H-re tüzték. ki.
A ~tenn:i"ius on.. oskonghs EUson dr. Fileo A !adár ~·ctemi. m.
tanár szentfS,i. és dr. Ormos J enő
egyetemi tanárse~éd szCJ:edi afi a j is
lu-dekes és sil...""ert aratott el6ad asok:lt

tartottak.

~ buda.p~U

nÖS2övets.e1l: s:r;eptem.
ben kOnfe.rencli,Jio. mel:,-röl. rn!ir
meRt'ml&eztünk. vid&::i. kiküldöttek
ls részt \"ettek: SaHai Sándorné és
B \'nl J u1iúnna h6dmez6\":\&'irhelyl
dr. J osipovic:h Istv fmné 1oQ'6ri. M~
Rozália sa'R1!di. Szász Miliilyné
sznt\'maz1 unit.irius tesh ·&-eink.

Kováes I;aJos dr. kolozsvár i theol6giai délcin és Vaska Klara. néhai
Vaska Dezsö Jrereskedelmi iskolai
~zgaió . volt nyugdljelÖ3dó lcánva
jegyesek. Istcn1öl sok boldo)! : got
kivánunk neltik.
nALOnAlNK:

Székely DomOkos né. P<'StszcntlOnnd vagyonkezelő ·J ifondnokunk feleséRe. GJdoek \'endé.$eretetet ol,}"
sokan élvczhettük otthonában, h oszszas szenvedés utan clhrut.
Gombos Enter.
a kolozsvflri
leányotthon
e$!l'kori
(elűji!yelő!e.
hosszu és türelemmel \risel.t szenvedés utá n elhunyt..
Dr, Pu\noky Lasdó, múc.m'etemi
ny. I". tanár. el:!)'koron IlmZ,ltató Tanácsunk buZJOO tagja. elhalt.
Pihenjenek csendesen. Hát.ram:lradottaik"'!lak vigasz.talódást khtfl.nunk.
A BUDAPESTI UNITÁRIUS
EGYHAZKOZS~G

BIREl:

Istentiszteletek tartása október
hó l s -től november hó IS-ii!: Ko·
lI:iry-utC:li templomunkban:
Ok-ióber 17-én, d e 10. Prédikál:
SzoWl. Ferenc.
o.ldóber 2.4.--én, d . e. 10. Pródiká\ :

Barabás István.
Ok"1.óber 31-én, d. e 10. P rédikál:
Barabas Ish·án. _
November 7-én, d . e. 10. Prédik:ll:
Szolga. Ferenc.
Nm'ember l4-én, d . e. IG. Préd.ik.i!: Barabás István.
Budaorsön .az állami elemi leányiskoIában október U-én. d u. 3 órakor. Prédikál: Barabils István.
Törökbálinton az állami elemi
lcinyis.'<olá ban okt6ber 31-én, d. u.
5 órakor. PrMik3.J.: Szolga :Ferenc.
A XO ker. MAv telepi protestáns
imaházban n ovember 7-én. d. u. 4
órakor. Predikál: G yórfi István.
Gyermekistentiutcletet
tartunk
minden vasarnap d... e, 10 órakor a
rendes is1entisztelettel egyidöben az
egyházközsé,~ I . emeleti tnoocstermében az általanos iskolában járó l_
VIII. osztályos n övendékek I f ·ére.
Az Mi bilaadó iste.nUq'eldre
kenyeret és bort adományoztak: Otl.akán Lajos es neje Palatka Emma
k"eIl)'erel és bort. ifj. MátéUy lJ3I'ios
Ferep.c: bort. NaJtY János bete.e:sé.iébOl \'aló felgyó2l-uJás'inak öröntere
kenyeret és bort. Gyallay Dornob.-os
10 forintot. Barabás Inna bort. Utó
Lajos es neje Gyazmathy Piroska
kenye..-e.t és bo.'"1. és Sütő Nagy LáS%.·
ló és neje bon.
Budaof'SÖn G2. 'mi hálaadó istentiszteletre kenyeret és bort J OSZO\l"jts
Sándor és neje Simonn RÓZa bort
pedig Máthé: Lajos és neje K isv"őntv
A.'\n3.

adom.in~'Orlak.

Ujpesten n ovember 7- én déli 12
órakor a Szent Istvan téri rcl=fltus templomban istentiszteletet tartunk.
R:ikospalotán november 14-én d .
e, II órakor a Má v . tclePi refom látus templomb3n istent&tcletct ta r-tunk.

A bud,aPHI:l egyházkijtséc ores·
bltéri"ma es nöuöveLsege jól sikerült CfU-t.a1eteles vacsorát rendezett
a RYülekezeti teremben okt. eISÖ
szombatján. Mint~ ötvenen voltak
telen. a presbiterek közU.l sokan fel eséJtÜkkel együtt. Vadad.y Aij)ert_
né. nÖSZÖvetséJl:ünk lelkes el.nökée a
kez.demén,yezés gondolata. A vacsora
elkész.itésében szorgOS se;titötirsal
voltak: Beloviry lstvanné. · KertÉSZ
Lajosne. dr. Bölöni Andrisné. Máthé
Kálmánné és Nagy Sftndorné. E ta13.lkoz6kal rendsz.eresiteni (~ák.
Legközelebbt"ÖI notember hó els6
szombatján, nov, slan este tartanak
ujabb ÖSszejövetelt. melyre az érdeklődőket szeretettel ecitoD. is Meg.
h ívják.

Budapesti templomunk he\YTeálllMsára a legutóbbi kimutatásnak az
U nitáríus ~ szePtember 15-00
szamában történt kÖZ jese óta a· következő adományok folytak be
az
Sz.öts .Arood 20,
Jnnos 5, dr. SzentIQ.'Öf1O'"I

elCYházközs~hez:

Katona

Ferenc: 10. ÖZV. Szüc:s Jitnosné 3,
Gyallay-Papp Domokos 10. Kutas
Marton 40, dr, Váry Istvánné 2.. ifj,
MátMry Ferenc 5. K;i!;:ula J Ól :l 92
forint. Ezt a hetedik. kimulatást ok·
t6ber B40 zárta. le az. egyh3zköt-é2
és kw minden igazi unitariust, bOIO'
h'Öve ' e a jó példát. s es;}'bázi adóiának pontos és; rendszeres befizetesén tUl adomimy á vat is segits' n az
ujjá-épités köl?ges m~ában.
Az egyhá.z.k& • g postatst'1h ékpenz.tári csekksv)mJ2~: 30.4.00..
..'\

djo-akció

ceIjaira awrusztus
hóban a budaoesti ~bózkö:zsé2hez
a I..""Övetkczö adományok fol}"'tak be:
Bartha Andorné 2. .pall sandor 7. dr,
BalOJ;!;h P3.l 3. dr. k"""á.lno.!Q Kis Jen6
10 .. G:;ÖI'ry Ish"án 3. dr. Mik6 Lajos
4. dr. Gál Jenó 10, dr. Ses:ne.rédv
Sándor 4. Varn Károlyné es Ká.roly
B. Patakfalvy Simdor ID, dr. Pető
l\'I ózes 2. Ajtai László 10. N}-iredy
András 9~ dr. Nyiredy Géza. 3. dr.
Gasp3r M6zesné 2. dr. szabó Elek
10. U jvári LJasz1ó 2. Na~' Aroád 12.
F erenczy I st\'ánné 5. M 0c:s:3ry C s rá_
né B, dr. Gyula..,. Tjbor 50 Józan
Dezső 30. dr. Mik"'Ó l\Iikl6s 20. dr.
Májay Dezső 20, dr. Sebey Ilona 2G yarmathy Istvil..n 50 forint. - A
M i sszió Házh~ folyt be: A.itai K ovacs J ó· ef 6 (VIn_IX). dr, Sl;bn.
kóczy Zoltán 10. Gldó Bela 20 (második negyedév). Molnir Lásrló 3
(jUlius), Izsik Zsi~o..'ld 12 (jUliusde«.tnber), Po!.eár Ma.rogit 5 forint.
A diáka.k.ció cél.jaira S%.eptem.ber
hó folyamán a kö,-etkezö adOlT'.3DYok
é r keztek a budaDE. Ii e~yh32:h.""Öa:'''
hez: dr. Gál Jenó 10. dr. Sch~' non a 2. Mocsin' Getine 8. ~'. De3k
Mikl6...o;né l . dr. Gyul"y Tibo r S, d r.
Mikó I;3jos. 4. Gvórfypstvan 3. dr.
?:lOD Ant:llné 3. dr'. Nyiredy cha
3, dl'". Balol!h P il 3. dr. kálnoki K fs
J enó 10. dr. Menyhárt Denes 6. Pataldal.vy Sandor 10. P3.U S."'indor 7.
dr. Benczédi USZ.!Ó 10. dr. Semerédv Sándor 2. dr. Imreh Dénes
(MiSkolc) 90. Fe.-e.ncz József 15. Fodor ~3 10, Ui\'ári L3.~ó !!. Mol-

Mr lAszl6 4. Poldr Margit 5.
rincz. J ózsef 10 forintot.
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HIVATALOS RÉSZ

U NlTA R1US AKAO ~t1At

I ST ENTlSZTEI .ETEK
Buda pt:«t. I X., llÖ!l:YCS Endl'{l.·u. 3,

A MAOl'UORSZAGI UNITÁRI US EG'l'UAZKöR 1948. évi oldó·
ber b6 S9-6D, p6r1teke.o d . u. 5 6 Mlko r. Buda pc:l5ten . . ImJtá.rhu ClYM zkijz_
-" V.. Kob4J'y. uka 4. , á m a 1a U I . em. tan:l.c:slenUébc.n t.arland6
RENOKIVVLI KOZ G 'l' Vl.1j:S&RB

DI,.M.. tan' . s M·~búkti ri luacsos alli t. üsztele tte l m ejthivjuk.
..u Eph b kijrt 'hDIios 19t8. nc:p\eulber hó 29-én &artolt ülé-slS,b 61.
Fe.rcnas Jöt' l j S. .IL
dr. Csiki GBbor s. k.
Q)'b b 'rliri tJUni r_el6IwI 6.
esPeres., püspöki helynö k .
TARGYS OROZAT: l. Elnöki m eguyl\6., 2.. K ÖJiilgy!guga.t6 uUÁ,iQ..
S A 1I:Gag)'iiJ6s m ca:alaJtull1sa. t. KImentések beJelentése. 15" Bi:t.ottsAt::ok ki·
k;ild6se. 6. dr. G i l Jenö egybh kijri rögoodDok Ic moud li.sa tlll'Kl"Aban h ~tá 
IC . thoa&al. 1. EcybAzkliri f6, ondnok ,·3la.uI ,sU, 8. Meg\,ua.sztou főgond 
Dok eü(ltéW.le. 9. KöaJpza:at6 Im 4JL 10. A közgy ül f.s b ez.:id n .
Felblvjuk a kÖZgyű l és &agJaU.. b ogy a m e nny ibe n a u,,::gjelenésbc.n
. lrajIályOJi\"& lenné nek. sdveskedJene.k. u t. &z Etoöksé/tltak október hó 21-lJ:.
irish'" bejelenteni. Akik m egváJasztásuktól aámihv. 1ké.t 6v aJ:a.U indoko-

un

•• tWtlll .. szabálysserii eskU Ide véséro nem jclcmUtesne.k,
tcldotetnek,
mint akik megvá!asst6.s ukat n em fogadtuk el. Az j) ~I:. aki b i rOln ~ ven
Ai egyaer sesn jelenti m cg a közgyülésen és e llultrad!Ls:U i rasba n n cm
fpaol&:'. kÖ1gyüJh l tl1gságl\rÓ( IlmnondoUnak tekinte Uk.

A Mt "'ób6z

kmpl0m4ra

aUR.

v6iroiit az alábbi újabb odomiul....'ok
lutkc:ztek: Bali DezSŐ és KrizsAn Lu k.6C!I 100 100 F t. Révai DczS"i 80 F t.

Do.'UClk.'oo AlbeN. dc. N axy Elemér
Dovccsc:r 50--60 Flt. FeHökli. !st.VMné 30 Ft. Csim:l.adia Ferenc, dr. Jtc.k'Ow ZOltlln Sopron . K.a.loLIU Tibor
AOOny :O 00 pt. Nsit,Y Dénesné RAkO&heJtV 16 ~"t., ~clbrcchr Gyulá-

né O'Jpest. 12 Ft. N . Bcn6 RAkospalotu. Nuv Lajos. dr. Szcntlmilclós.y
1."$z16n 6 10-10 ft. Horváth Andr.6an.6 6. Benedikt. Marccl.l. Dalmad.Y
Zoltánné, Kálócz.,v ISlvAnné Rszt mi-

bill Y, ld. péterl:v G yukl, dr. p~te.(1.ty
GYUla K~ 5--6 Ft, KoVÓC9 J ózs\)f 3 Ft, A t:araulom 00 az orjfOOa

hel\TOAUitáSi költ:;.Jve1nek íoo.en'.,.Aro további adom.t\nyokat>kér a M ISZsz.ióMz Intéz[V"irottsósta a lcllo."szi
hivatal .utján VSI[V (I.Z 51.215. \!oz.
T,a.nll lmG.nyi
aJ:t.pot
IEtesit a
Mlsszió M. Az UnitiIdus Miss:t.lóhb.z
ln téz6b lzotts"gn dr. Imreh Dén~ !6gondnok cJtYik jnvaslntávnl l«\ UCSO lt\lb an tanu lm úny i oJnll 16tcs1tését
h o,t.6~w. el. Az al~1lb61 n tnn6v végén l,\c&juta.ln13w'tk azo.k:n t. fl Miszst.I.óhflz DiAkotlhonllbo.n 13kó c,l!yclern.1 illet.ve föisko.lai h nll.R'!\t6k:at,
akik o. lColtlobb tanulmányI crcdnlényt. érik el. Az o.lapra cd.dlJ,t dr.

csiki Gábor püspöki

helynök. d r .
I mreh Dencs (Ö~ondl\ok. Bencze
Mt\r l.On inlcnu\tusl fclil,itvclölctkés:L.

G1dó BCln, a Mlsszióh d.r, ~ondnokn és
Ifj. G ldó Baa. n Bru'isa.i S(unuC!. trlusillrt ~Iet Icléuö cln ökc 100-100
fl·t adom~ ny t ajfl'nlott. fc.l. A b izott8Ó~ ezú ton k6r1 fi hlvckct. adon \!!nyalkkaJ. lCgyék l chct6v6, holt\.' I\Z
unitári u s ifjl\sáJ:: rendszeres lutrulnnZÓsnro minél tddnt~"t cscbb nl nDOt létMlthcssünk, Adományok befizethetök MI: Unitlll'lus U!s,stióhrlz
~1 .2.7~. szlunu csckkstllmlll.lt'.Irn.

As UnItárius 1\1IsSl 16 U b temolo·
m.'lban az 6sz1 hflllUld6 i8t.ell'lis:t:tcloton 1\1. Ílrvo,csorllhol. k.enyeret. k borl
öm. Oc6.\( Mlk168n6. kenyeret Dulko
MlhlIl.... né lIdonúll\y02.olt.
S~hllJmon október t 1-ön· d . u . ot
6mkor II KOOSUUl-t6r1 lskolóbt'ln 18tenlis2ltcletet tartunk.
..

UN1TA It1 \JS &u.:'r II. 10.

Pllspillll hcly uükJ látoJrutás VeiJ$ésen.. SzOI1t. t1ihlUy na'pjl,\ ut:'tni va sárn.ap tit. CsHci Gábor püspöki hC!.,Vnök töb b cgyllil.zl. tanncsos és ooJtVbucLl&lesti presbiter kis&etébcn meJ,t-

k\tQJ:atta II veN.\s1 SZÓrv(myeJt\'hii.zkÖ7SA!.,.~t..
Az 6l.itcz.6kct a köz f g hn.'
tilrflbun kUldöUsN:: vfuta, mn.id lll.
ev~Clikus

templom bcjÓrotÓnáJ. a
,(yillclrez.et C1én I'dikl6s Károly vórnszaki Ign~a:tó. sz6rvÚn.vs:on dnok üdvÖl.Öl tc n vcesési hivek ~ első Ir.bcn
m cgjclent c$!Yh:\z!öt~ A
vend églátó cIotYJu'tzköz~g nevében
Hege<!üs Lajos cvnn.gélikus le.lkésl.
köszöntötte ti 1.cstvérof:yh ttz fej~t

Utnna II tomplorn pltvru-:\ból fClcsendült az. cv~ikus ~ennck 
kórus hozst\lUll1jn. Hcsredüs L,"\nosné
VC:7;'Cté-sévcl. Az. istentiszteleten dr.
Csiki püspöki hcl.,vnök s:tOlitált. Jll,.'\jd
PethO Istvún f6jCJ:'ltzö _ bC..'·.z.olJtá16
Iclkésszel (Irvneso n \ t OSLtott.. A télekbe.n reJ.cmel6 templomow után n
község ,tnrs.'l.dalnm felc1rezeti kül6nb séJt nélkül _~ vett n pü."ptilci hel\,-

!lök és
dezet t

ti vCI,d~k

tiszte.lct.é;re r en-

vncsol'.1n,

A
DIIUIl-TlsxUköl'J
U nitárius
S1:örvá nyejfybtb.kötSéa: hi"ti töl gmrctot.tcl kérjiik cSt,yh::\.r.i :-td6juk bellrotését az ..52.~6. DI.lM-Tiswköz.i
Unit.<\rius S%ót'Vl.\nyCJ:Ykö~. BudapesL" cl.novC1.ésú csckl.."SXÓ.m.l{II\,
E,'3n.g~Ils.<l.dós

eHhul ásökllt tartottnk ti vcsrs.=c,nI6rluc; Itvüle.ke-.tCt hIvei l~é:re szeu\" Hl-un n !t\'tIlc.kc"oU' !111"<::mbcn. AT. c l6ndlt.so:knt ,\ \>0c.~s l

evulut&lkult

rlllc.l

n

DcslszenllörclQ I'Lm\tlls l::;

S'lcmcrotcloul
BI:llc:e Mflrtol\ Ic.lkész tnrl ol n\k.
Ör&nmcI hulll:"..I.ltuk ,,(mi.!t B e ll.c tc
Mftrton UUla 6s \'JI llOS \Ul i ~t\r l \ls
értelmex:6i>il Qvnl\.~U w ló cli).'1d t\hll l,
mel" ul)\I!ottn. ho~ b.,\!' SQk m i ndenben Cit\'eté rtün.k C,t IUl~ eH k \L S 6;;
retormlitU:I te:.h -ércln k k cl. \'nn k il1t) 1\ llnttórll1$ mondnnh'316 nk ls, (I

Sl.6 m él\'

cVUlu:&huni

~ílhu6bc n

I st.vAn le lk{>sz ~S J;!'yillckctel,o nz cl&dltsok ut An stcrot olNcn db!sélten Iflttn Vl'.l1d u\! n1 n 1'le '-! leI~

Pethő

knt.cJto{:.

A

sr.cl'ct el"cnd~ot

n

f:\·i\Icltewl ~ond.nokfll c,'l. l)L'Q.~blt c ~<'1
~ll felesel..'cik ké.,;:zHcu&.

U nU i ri UlI l\tlsnlii U b.
tezt\J)lom:\b lln
ti. 1\ . S 6rakor .
november b 6 tO· en
szerdán,

és

t1 el'Lc.ml,)t~r

h ó 8"1l"

szerdi,n,

U t.11\1\ u.erotctv en<lénélt as unltá·
rlu s riHskol RI hRllJ:at6 k r6sJ.ém II
lu' üt ekc.zc.tI teremben .
l\1:i.sokat is !>Úv t$C.o l lihUlk.

A

F tl Z ESGl'ARl\L>\.TI KG l!'U AZKöZ S~G HlIW:

Tc:.nlJ)lombalyel, kapa'! II ltYul a ,
!i1Ór w n y. Gyula vflro:> kllpvoo600:;t üle.t.c n2, ottani SZÓ1Vimy l:.Villek'e4ct
S(ondnoksAitflnnk kb'é:s&e u v:\ro!il
tunócs e s nt nUnndó v:UlJsz.tmfn\;Y invasJ.nt~\ alnpján II t'1átyil,s kirlIl,\,- t:s
II Stent V ' szló-utc:'lk iközötU 395
n~·szögö.h::s üres Wkct az unitárius
SZÓo·{m YJ[Yülcl..""eZelnek adollWnyOl.tu
cmplomhctyill atta'! a kikölt
hoJO' ri h.."'Il\plOlUOt 19M. v~é~ épltsék fel. Amenny iben eddiJt nz.. idO·
ponUJ;l: ne.m 1re2dcn& nle g az. éul!·
kc?:ést. ú~ n telck tulnjdon.lolm
vlssznl;Záll az lldorL\...~n..voÚl ..-fuoosro.
Az o,doll\•.'\ny cUo.stnd:\stlhoz n7. ~ .
h lttl I mt6sNt h o:a.llJórult. fll osl már
a gyulul hlV"Qink és n ~ondlloks:\l!
ügv~fu\

és Iclcmén,Yl'S*t'm mu-

nk. hoR)" lesze CJUO-cl több .. Clty~·
blvlS" tcmplomwlk a m:'fiQ'nr Al!61dön.
Gliina Sándor okl. lelk&: i . okl.
1".entnn4 r.t. szellt. 1-t61 k ezdve d\llUl"

n 'lIcn,Yht\zk1i ....J[Ünkoo ne\l'CZ.be kl dr. Csiki G..~bor p(ls pijkl

pntlljl

helynök. aki

állom..~shcht ét

szellt.

~

én clCoSt!3lt.,'l . R e mél.iUk . hogy Ll\unkilss..~gn hciy roMlit).,'II n
,I!)'lllcl."(:!;:ct
I1l1unl között t:ámndt ntmcncU c U.e.n·
t6tQt. GlI.1nn Stmdor .szfu) tcr,'C'k kcl
Indul neki ÚJ rt1unkruflnnk s hinni
nknrjuk. ho~' llmnk":\blrt\s:'t nlc l!bl['oo
kóUk n2, ott. reá "úrnk-ozó rel sdntok-

kal.

U NITAR IUS ~ LET
A I RP tulajdonosa 1\ t.'JnItYRrorszAgt
UnltMlus E~yht\%kör.
F eJelŐ!! szerkcsztO é~ kindó:
Bnrnb ó s I s tvfln.
BudnpC!lt. V .. K ohó r y-ulc(l 4.
eV! eJ6fh.etésl d Un: t U fo r int.
N )"Omntolt MMó Ern6 kön,yVnyomd 6jóban . Dudnpc.st. VIll.. J Óucl- u .
f l . uAm. - T ctcl'on : 137 sas.
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