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köv. lajlj.illn mcgjc~cnl tanulmánya
nyo"ffián olvassuk. "lllÓg a~t ili
.dvtinja mcgh,atál'oztatni, hofty mInden .Keresztény VallásbélI Papolt,
Ic~ycnek a'lok ak:'!!" EvongcJicusok,
akár Cl Ö fŐg S~wrtarUísuak. a Fundus
;.ncllg!OJ;lorlullbÓJ a Római Catholicu!>
Papokkal euyenlöen fizettc.sscnck é.~
m inden Ke l'esztény a két magyar
Huzaban, \minthpgy Erdélynek Ma~yar Oriio;;lghoz· léendő
visszakoJ)csoltatása r cménycltctik) al Unltárlusok-"t is. kik E rdélyben Törveny
állal bcvetcltck, Ide értven. c,eycnJö
Jussal birjon".
Bereg megyo kívánsága erős és
határozott.
Rad lkállsan
kívánja.
hogy ne "csak a sérelmek esctC4)kéntl
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mert merev 6lláspan tj6.l fog lalt.a el, adni önként, örömest , szivllnk tel_
s II javaslatot nem szentesltt:tte s jes8Ó.l::él)öl" .
i.e:v az n em emelkedhetett törvény"A' ma~yar hazában m indenki _
•
erÖre.
nek lelkIIsmereti 's Istentiszteleti
Az alsó táhla 1848. márc. 31-én
szabadsága elismertetlk 8 bll.tosltt..a_
ke-J;di me~ a törvényjayaslat tán..'Ya- tik. Jöjjön uz.tán a' vllá.ll bátn'\Cl.y
[ását, BaUh6nyi Lajos miniszterel- sarkáb61 bánnely fele:kczet embere,
nök Eötvös, Széchenyi, Deák mi- az azonnal tudni COi(ja. miként ollv
niszterei kíséretében Bécsben tár- orszáf~ba lépett, meJlynek határain
gyal, i.l::Y II javaslatot Kossuth L3jOS belől nWJ,dcnki hitének. lclkHsme:re_
téncll: 's jstcntiszteletének Si'.abad_
terj~szti elő. Előadja rövide~ hoJiy
mivel a jelen OrszitggyÜlés misszi6- _ sága elismerve van".
jához tartozik "mindazon lépések
A törvény végrehajtásár a már
Ep tvös J ózse! vallós- és közoktatás_
me~ téte le", melyek által· a rend és
béke fenntartása biztositandó, két ügyi miniszter kísérletet tett, amitÖl'vén.yjavaslatot terjeszt el ő, a kot' ls Pestre 1848. aug. elsejére érmindkét hllvalliisú protestánsok és tekezletet hiv egybe a törvény 3. ~-a
óhitü aörtlgök meJ!nyugtatáS{tra, Az végrehajtására, A protestáns egyhá_
orvosláskval fpgJaJlrou;ék a k övetek egyikben az unltáJjusok vallása is zak e tárgyban közös tanácskozást
bevétetik a lö'?J'i vaUások sorába.
folytattak a miniszter kezdeménye_
ülése, hanem rllndc-L.Ze avallasA később tbrvénnyé lett két ja- zésére, mely több előkészület után
ügyet vé~regt:!sen és a Két MagYlIo r
vaslat nyolc s:r.akaszbpl áll, me~y a pesti vannegyeház nagytermében
H azába n mln~n k cr csztéhy "clfYl::nelső !;izakaszában az "unitária
val- tal'tottt meg 1848. szept. 3-án. E tal ő jussal bírjon l"
.
A rendek érezték, hogy az uniu...- lás" W~énY\5en bevett vaUásn ak n áeskoi'ilsokon az unitárius egyház
is e~ye nran~ú Célként részt vett. A
r iusok ügyét akik Erdélyben mul' való nYllvánítltsáról intézkedett.
,E IQrvény befejezi azt a jo~alko
szab3dsá,e:hurc Corgata azonban más
évszázadok óta Itörvönyesen bevéte.tek. recdqzlll kell. ?oz 183.9 /40, év.I ·ta.,t, amit.az 1568. évi tordai és az ~ondot adott a nemzetnek. A tördiétun már loglalkoznak vele, ne- 1571. évi m:trosvásárhelyi erdélyi vénynek vé~rehajtására unitárius
hogy az 1836. évi XXI. tc,-ben ren- orsz<i,ecjO'úlések meRteremtettek, ami- egyltázunk viszonylatában elsőizben
oeltettek a vlsszakap(!Solás rendjén kor az Erdélyben már ~mlite tt\ idö csak a lde~yezés után került a sor,
"meltSZorítólag" nc ma~yaróz.z.ák. óta • törvényesen bevett unitáril.1.5 amikor is az 1869-ik . költségvetéSi
egy törvényjhv.asJal _ felte rjesztését vallást, Erdélynek MagyarorS11l~~al évben 5000 H. se.géJy ill!lttalott be
történt unroja után, Magyarországon eevhá zunk részére.
határozzák meg az alábbiakb~n:
"Az unitárius vallás törvényesf- is lörvénvesen bevetlnek nyilváníA törvénycikk által~nos szabadtett vallásnak nyUalkoztatik; ennél- totta.
ságjogokat vallásü~yi vonall;ozásban
Az előterjesztett t9rvényjavaslafogva:
•
biztosltó r(>nde!kezéseit a tökéletes
e.e.v enlősé eet és v iszonossá t:ot a ma"Az unitária vallást követók a tolr' az alsó t..... bla e~yhant!úlag. minden megje,c;yzés n élkül fogadta cl. A
gyar tö:vényalkotás egyik le~ér té
ma~yar szent k orona ala tt valló.surőrendiházbdn Scitovszky J á nos kékescbb oillérének tartjuk. A vall<ÍSkat mlnd,enűlt szabadon és nyllvá sőbbi orimós. akkor
péCSi püspök
felekeze tek e,!!:yházi és iskolai szüknOJ.an R:valtorolhatják.
szólal fel ell ene és lelkél' se~itőtárfed ezésére
vona tkoz6an
2. Mindazon .POlgfU·i jo ~ okka l , sal. Ocskav Antal kassai és Foga- sé.e.letei
azonban e,gyetert ünk a Ke:-csztény
egé:;;!. kflerjcdésében ezennel feh'urassy ,Mihálv szkodilI'Í püspökök, - ' M agve tő 1870. évi .V. kötet!!. szerhqztatnak. melyekkel a keresztény
Tih anyi F e renc, Teleki Domokos és k esr:1ették Ferencz Józse! és Kovács.i
vaUásó törvényesített egyébb feleVay Mikló<; p rotestáns főu ra k a jaAntal. - névtele(l krónikásának . az
kezeten levő haza i -pol~rok birvasla t mell ett ny ila tkoztOlJ.: mcP.',
egyhál.nO\k nyujtandö áll ami segitnak", Bár e n:ilgy kérdést csak közHos!.lzlt és idószcrlitlen vol n" c sér:ről Irt alábbi fe jtegetése!vel :
vonatkozásban
alUlrla
igazgatási
"Mi egyébal'iint. őszintén szólva,
l'endeznl az alsó tábla, a lőrendek kor szelleme har cá t m ost újm fe! idézn\, m('[ '1 n éh1nv n l D alal! feréppen az CJtyház fü~geUcnséJ:e és
mereven elzárk6ztak a iavaslat elöl.
~ete,eces ellentétet, üzcnet ct. p elicl6t
szabadsága érdekében helvesnek is
FüggöbC'!1 marad az unitárius vallás elismerése kérdése a k ésőbbI. ; "áltott ld. s végül is az l ercdmé-. tar tjuk ll]: egyházakn ak teljesen ön1843' 44
évi országgyuléscn , Az nvezt e, h o~y n l:lvaslat e rede tt alak- crejökrC utalá sát. S m i d őn unitárius
il\ban teriesztetett fel á prilis 8-án hitfelekezetUnknek az állam scge16U. évi iún. 14 -1 18. ke r ületi ül~s
del mezésébő l
kizárá sa czéloztaloll,
ben kimondjnk. a
R:ö rö ~
ne.,. a ki!'Ó ly elé szentesités \'é~ett.
A tJ,it'vényt,
április h6 ll -én, (.'sak a jogosság és méltá nyosság
egyesültek vaU ásü.'!y! sérelmclnek
szempontj:'t b6l sz61altunk lel, igaztárgyalása U n. ho/:,v r á tértek az l'ozsQOy v(lr osábl1n a kidly ls sz~n
un\l.árlus vall ás üe;vére és k[mon- ' tesiti a ls:a toUk u s fö papok óvuslé- sflgtalannak és a mélt.hnyossáJt.c::a1
ellenkezönek lá tvá n, hoJ!',' mj~ nétele ellenére, ami ol'szágszerte megdo~Utk, hORV az 1839/40, évi országmelv hllklckezetek az ólJami segegyulés alsó táblá jának üzenetéL és nyugvást és l>römet keltett.
törvénvjavllslatAt [smH felkül dik (1
részelte tnek,
másoktól
1\z 1848. évi XX. törvénycikket d elemben
rőrendekhez.. E hatOrol.ntot az alsó
a korabeli egyMti sa j tó ls ö römmel megvona.ssék".
ttlbla egyhanguan hozta m e~, Most üdvözl!, A Prolestllns Egyh6z1 é~
l 'ovnbbá, hogy amikor az államvá ltozatosS'áll: kedvéért a főrendek e Iskolai L ap lMa. 'évi á prilis hó 16-án segély mcgvonása "kivétel nélk ül
kérdf:$.9cn kedvező állásDon tot fog - m egjelent szftm 6ban
(szerkesztök m inden egyh j zra nézve' bé:követkelaltak cI, - a vnUá Bszabad aá~ na~y Székács J ózsef és T örök PÓI) "aló- zik, hisszük, ho~y vallásközönsé.ltondolata. tmrCOl!a, Eötvös J Ó1.scr [g szlnüleg a SZ(:l'keflztök egyike jegyzi gUnk íl/:,yében semmi változást ncm
mellctte rO.ltlalt áUást s 1843. szep\. fel II kijvelkezOltc l :
Idézend elO; háromszáz.sd os élet ünk
20-án 'lefolyt tanócskozflsuko n II
" A ' legujabb törvényel.lkk o' VIlItörténelme ugyanis b iztosit minket
vaslatot eUo@dJák szótöbbsé,Wt!e l
las 'dol~6bnn e ~y Ut szillcménye ll ' az iránt, ho/:,y annak az erOs akaI'
ki mondván, hOJ:Y az .. unitilrlu!ok ránk virrad t azon szaba dsá J:nak, ratnak és buzga lomnak nyomifn,
hevéteiét. mint amelv a haza bol- melly a' le l kiI s meretrő l 's az iste n- melynek sugalla tára egyes hitrokodo/(s{l.I::árn ' a vlrngz6sflra II nemzelI- t.ls:tteletrdL lcoldó fl b il incseket. Elna in" rnelletl ekklézsláink és bel ~ö
Rég emelésére olv lótékony hatást fogadJuk - részUnkröl le/:, nlább e mbereInk magokat évi rendes sefoC! "'lakot·olnl. knr nélkül II rés:rck mind 81, /,l t pnra,ql'u phus/l t 's hn há - /:,eQel emmel me~rótták, c se~edelmc 
v!sszaIWl'cAOlfts(tl l( nem h" l a s~ thn'  14t klv ún él C ll' hllZfl . 's móg Inká bb zést és önkéntes adót és kötelczettn[", A klrfaly azonban, mInt m lnt,lcn u menny, mcllv n' töt'\\ényhoz6k lels.!/:,et n sz ilksé~ id ején m indig
, vnlJásURvl 1(érdi-lIbcn ebhen IIj 18- keit vezerlé, nem késilnk ozt meg- készség/:,el Sietnek teijesltenJ".
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Az el ső magyar népképviseleti
orszti.E:l':yűléscn Pesten mé!,-. 18.~8 fo-

I 'amé n mc~.ielcnnck az Ul kovctck.
Aranyonákosi Székely Sándor emlékezete
s~rában c.E:yházunk kép,":,iselói közül
o
•
•
ls többm'l. köztuk nem kisebb ,:mbcEgyházi ! öhatóságunk az orszában, awnban munkássá~a cmlltetterek. mint Berde MÓ7.sa. a ném kolgos centenánumi űnncpségckbe uj.,~ ken kiVŰl a kgJ(!ienwscbb. mint
léO'ium gondalata nagy ha rcosa, aki
kapcsol6dlk be, ho~y megemlékezIK
egyha':l {mekcskonyvunk l"elOl"má l á~a
élele munkájával szerzett vagyonát
azokról a naj{v unllárius jmagyarok- egyik rtunkasanaK. aKi ndthcsak
c nemes cél me.e:val6sítására hagyoról. akik az 1848/49. évi forradalom
gondOS szerkesztO, h anem egyfk legmányozta és Pálffy János. az 1848/
o
és szabadságharc idején e na ~y mozJelesebb -cj?yházi énekszöveg írónk
49. évek történetének késöbbi neves {galom clökészllésében és végrehaJvolt. Azok a régi szép cs gyülcke•
krónikása. akit az alsóház alelnij..
tásában részt vállaltak. E sorozat elzeteink últal lizlvescn énekelt lizöve- •
kévé is me/:víl lasztolt.
Só elöadásaként Aranyosrákosi Sz(!..
gek.-j melyck a Nagy Sándor által
A magyar pnrlament l!lunká,j ákely Sándol· emlékezetét Idéz tük vezényelt egyszÓlam ú. Karban szólalban. 81i!ta mint Erdély parlamentIcbr. 28-im, . Pethő Istvan föjegyző
tak meg, cgyházi élelünknek marBjében addi/: ls. egyházunk hivei kő
imája után dr. Csiki Gábor pűsPö 
dand6 értékei: Szeret Imád magaszzill többen vetlek részt. s az unitáki- hj:!ynök tartotta me~ emlékbeszÍ!tal ...• Miatyánk, ki fenn ragyogó
rizmus nemes ha.'!Yományaihoz hldét, melyben Idézte a nap;y költö • maga5sá~ . . . . Dicsőségcs Ur lsven • ci haladás és fejlődés • gondolapüspök életének és munkássádnak
ten ... , Oh egyetlen egy Istenség ...
tánéfk voltak zászlóhordoz6J.
jelentösebb escményeit. E . sokoldalú Szent Istenem tekin ts reám .., DiF ercncz JÓ7.scl.
férfi, nemcsak Vörösmarty és társai
csősé.!:! Istennek...
.
clőfutára volt a romantikus magyar
lu ünnepségek további során a
eposz megtcl·cmtésében. hanem ő K oháry-utcai fütött
templomban
Irta meg' és adta ki nyomtatásban március 9-én Gidó Béla "B ölönI
elsMzben az "unitária vallás törFarkas Sándor. a for radalom előfu
•
téneteit" figyelemmel .annak a nemtára'<; márdus l3- á n : Gyallay P ap
zet történetéhez kapcsolódó vo nat- Domokos: A Remény köriU csoporH VSVf.'T ünnepére Iste n től
kozásaira. Dr. Csiki Gábor előadá 
tosult irók: Krlza János, Gálly Sán- •
sok :ildásl. békességet és m egeté sát nagyon szépen egrszítették ki dor, KővArl László, Jakab Elek.
gedést kívánu nk lap u nk olvasóiSzent-Iván Yi Mihaly és márc. 16-fm,
azok a ~ondosan mep;válogatott résznak.
letek, m elyeket , Szokolayné Tompa dr. Szombatfal vy György: ..Pál!fy
,. beküldött e l őfizetéseket köJános 18-as székelv p;cnerális" c.
Márta olvasott fel "Székelyek Erszönjük, ké rj Ük .a további tá motartanak előadást d . u. 6 órakor.
déh'ben" c. munkájából, mely n evét
gatást ,
Az előadásokról még megcmlékea ma~yar irodalom törté netében
zünk.
Egyházi vonatkowsRádió közvetítette istentisztele- me~örökltette.
,
tünket a Koháry utcai templomból
március 7-én. a szoh~álatot Barabás
nok házánál, febr. 22-én és márc.
A Nöszövetség jubileuma. A· Mao
István lelkész végezte. Szórvanyok- pvar Unit árius Nők Szövetsége mar7- ért a re!. imaházban a budaörsi
ban lakó hiveink h'avonta egyszer a
hivek, d r. N emes Nagy Lajos hicius hó H-én, vasárnap d. u. 5' órarádió vallásos félóra szolgálatában
vünk hátánál márc. 7-én a törökkor ünnepli !enn'állá.sának 25 éves
is hallgathatnak unitárius közvetIbálinti hivek, r észére tartatott isjubileumát, centenáris · ünnepéUyel
tést.
tentisztelet. H usvét első naoJán . a
cl!"ybekötve. Az ünnepélyen ' részt•
Dr. G imes Mikl6s egykori kedre!. imah áz ban d. u . . 2 órakor Budavesznek az egyesület alapító tag jai
örsön, husvét m ásodnapjan d. u. 2
ves tanítványunkat a Magyar T ávés a fővárosi társadalmi nóegycsüórakor QCdig Törőkbálin ton tartanak
Irati Iroda ismert tudósitóját Ma- letek képviseleói.
urvacsor'aoszUissal e~ybekapcsolt isgyarország Külűgyminisztere követ.
Húsvét ünnepén ~ . budapesti és . tentisztejetet.
ségi titkárrá nevezte ki. Gratulavid éki templomoj{.bah a szokótt idő
A m isslzóbázl diákétkeztetés céllunk.
ben tartjuk az u rvacsoraosztással
iára küldött természetben i adomá ~
A Nös-zövetség február havi mi.i'egybekap..csolt istentiszteleteket. A
nyokért köszönetet mondunk Bajor
sorQs összejövetele alkalmából ismét hivek idejében elkü!dhetik a-z urvaJ ános lelkész afiának és a füz(!5megtelt "a Koháry-utcai gyülekezeti
csorához szüksé~es szereletadomá.- ~YarlT'..atl Ayülekezet JÓSzívű adakoterem. A közönség Vadady Albertné
nyokat, a kenyeret és a bort, a 1el- zóinak· Szabados Istvánné testvéüdvözlő szavai után nagy tetszéssel készi hivatalokba. A b udapesti és rünkn~k (Vámosmikola). valamint
fo~adta a változatos músort, mely- .,oestszent!őrlncl templomban ünnep L€ngyel Péter, Sipos János, Vargyas
nek keretében Varga Istvánné gitár-- másodnanján ls osz~nak u rvacsorát. Domokos és Acs János afiainak
szólókk13Jl, Torday Tiborné énekszámokkal, Csiki Klára szavalaUal
Egybázköri tanácsuok m árc. 17- (EJ!ercsehi. Bánya- telep).
~<\z Unitá rius Blblla l'ör
tovább
Buzo~ány János fuvolaszámokkal: én, szerdán d. u. fi órakor tar tja illéVadady Agnes és Weress Ákos visét, h ogy a m ező~azdasági vásálTa~ folytatja .e·redményes munkássádt.
dám Jelenet előadá sával működött' kapcsolatos kedvezményt a vldéla Minden héta)n d. u, 5 órakor uniközre. A konferansz nehéz feladatát . ta~ok kihasználhass4k. Ezzel kap- tárius asszQnyok gyü1n ek össze d r.
Héczey Iván látta el nagy sikerrel.
csolatosan a nyu~dijbizottság u~yan Csiki Gáborné lakásán (IX., HÖl!yesaznao d. u . 4.30 órakor . az állandó . utca 3. II. cm. 1.) s ott .blbHaolvaEzúttal ny,ugtázzuk a következő vegyes bizottság oedig 16-án, kedsAs és magyarázat után rövid. érde- •
adomárlyokat: Kálnoki Kis Jenöné. den d. u . 4.30 órakor tartja ülését
kes aktnális· előadást is tutIlgalha tdr. Kalnoki Kis Jenő, .Szilágyi TiBudaörsőn és Törökbi lInton is nak s szeretetmunkájuk révén II
borné lG_ lD r-rt: K aposi Mária 7
telepedtek le az utóbbi időben hi- diákotthon tagjai fehérneműjét. rufrt: Maksay László ' S frt; Fejes Jeveink nagyobb számban . s részükre:! háját. javltgatják, foltozzák az édesnőne. Slmonfay Sándor 4-4 frt: dr.
a budapesti egyházközsél!: lelkésze! anya p"ondoskodó szeretetével .
Vaj na Béláné l frl
már több alkalommal tartottak is~
N n gypéntek~n d. e. istentisztele_
tentiszteleteket. Budaörsön · 20, Tő- I1'JUSAG.
Az Unitá rius Misszió Ház Diáktet tartunk passióénekléssel.
rökbálinton 47 lelket irtak eddi~
KONFIRJ\1"ACIOS OKTATÁS a
össze a beszolgáló lelkészek és lel- otthon ának enetemi és főiskol a i
budapC!! tI eKybb.k özségben április
kes vilá.!:!i selZíUStársaik. köztük Tor- hallgatói. február 22-én egésznapo~
l -én d , u. G 6r-akor a. lelkészi Irodi - da" Tib or b udaoesti presbile rü nk ls. vendé.':el voltak a pestszenUőrlncl
ban ke-zdödl k. J elentkcil:betnek 17 Febr. 8- án BudaÖrSÖo.. Máthé Laios u nitárius cgyháZköllségnek. Az ifiak
t 1eh!vüket betöltött fiúk és leá nyo k. bölöni szánnnású megbizott /lond- látták el a lelkészi szolgá latot ls.
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Pcstsrenterzsébetcn és Csepelen Ja-

n á ko~palot án a Máv-telep! refor51mó . mntus lcmplomban április 9- ton és
Tibor Jmádkoz(> tt és pr6dlkált, kánlO-cn, ))6nteken 6s SZombaton déltorlzált Kiss JuHa. Délben n prcs bluUin fél 6 órai kezd ettel evan.tt6Hzú_
(erekkel ·c.l:yütt közös cbód volt II
clós napokat lal'hmk, melyt'e rllkosPCSl$zenUöl'lncl. gyülekezeti terempalotai 65 pestújheJyl hiveinket szeben. mit a hivek "'dozatos s zivvel.
r ette i hiv jUk. Aprilis II-én d6lután
köz~cn adtak össze. Délután 5 órai
r~1 5 órai kC'.l.dettcl az evangéllzá_
kczd'~tlel az iCj'llk: s::nzdng !nüsor keÓS nAPokat bef<!jezö Ist~ntl9ztelet<!t
retében mutatkoztuk be:1 termet CI
tartunk. .
zsutolás!~
mcglijlt6
]tÖZÖnsés::nck.
Sashalmi u nitórlus hivei nk Jól
Kamoly és tartalmas előadá s t hal!..
• lottunk K riza János korszakot 01- sikcrülL tea-délutánt rendezte k ·teb r.
IS-én. vasá rnap d . u . a Marf.: it-u. 28.
kotó munkltssáJt3ról. Az e l őadóst kisUlln alahl F ekete-léle kultur-teWIWttc o. "Vadrózsók"- b61 vett. népremben. SZOlgala U<!vC!
lelkésznek
mesék elmondása. népdalok
el lilazl unitarius lelkesedéssel sc~l tct
éneklése, népbnlJnddk elszavnlfl sa és
!-Ck: özv. Pán . Miklósné 4s Madal'úsz
székely táncok bemutatása. Egy ,maJ
Albertné. Mlnteg.Y m ásfélórá s kedves
probl{~mákkal foglalkozó el5ndás és
cl(y
egyfelvonásos vidám szjnmú műsor ker<!tében töllött.ek cl néhány
6rát il!azl unitárius egyetértésben.
cJtész\tctték méJl kl a müsort, Uta.unitá rius és más vallású testvéreink.
. na vidám jókedvvel táncolt az ifJúMegjl'lc nt dr. Csiki G ábor pÜSPöklsá,iC. clfo~yasztva közben a? ebédhez
h<!lynök és a h ely beli reformatus lelhasonló bőséges vacsorát. Feledhetetlen és gazdag élmény részeseivé. kés~ is. Természetbeni adományok- váltak mindazok, akik ielen voltak kal j á rul ta k hozzá a tea-délutin sikeréhez: Üzv. P áU MIklósné: Madaezen a testvéri ta láIkozón. amelyről
rász Albertné, Czifra Istvánné. Farelmondhatjuk,
hogy
édesanyákkas Istvá nné. Kozm á né
GóHalvi
édesapák és fiak meleg egymás rataZsuzsllnna, Si.~mond Laszl6né. 511{laiAsa vol t. Egyetemi és fői skolai
mond Elell.né, Radics Gyulané, Kiss
hallgat6inkról jól tudjuk, hogy nélAlber tné, özv. Cselényi Gyulané
külözik a szülői otthont. annak me(rer.), Korojén Györgyné. A nemrég
legét és szeretetét. Pcst.szenllÖrincen
ize:litőt kaptl,lnk arra
nézve, hogy RákospaJot:án. melyen mintegy 120mindezt nagymértékben pótolhatjuk. an és most Sashalrnon. melyen 80-an
vettek részt. megrendeze tt tea-délIliúsagunkr61 móStanaban gyakran
utánok közelebb ftomák egym ashoz
hallunk, sőt komoly szellemi' megmozdutásokat
ta}Jasztalunk
ugy hivQjnket, akik igy szeretetben találkoznak eli:ymással s j6 sioigálatot
egyesületi, mint mAs vonatkoztisban.
leSlnek a z unitáriu s ügynek. RePestszentl6rincen
elismerésremélt6
méljük. hOJtv r övidesen Uj pesten és
bizonyságot tettek arr61, hogy mel[Rákossi:enj,mlhályon ls sor kerül
sokasodott egyhfuJ. feladatainkb61 a
ilyen . k özvetlen összejöveleire.
rájuk eső részt vállalni kivánják.
TámogatAsunkkal segítsük munká- vmtK :
jukban ezután is, átérezve nehéz
Gyulá n máre. 7-lm Szász J á nos
szodális helyzeti1ket. Az ifjúság sodunántuli lelkész, e vá roska egykor i
hasem feledi el ezt a napot s megd iákja tarto tt. urvacsoraosz1ással city
hatódottan mflnd köszönetet a pestbekapcsolt is ~nti sztelct~l.
szentlőrinci és hozzd tartoz6 ~yül{'
Kocsordi hirek. Az ujonnan épíkC'.tetek leLkészének, prcsbitériumán'ilk, asszonyainak ' és minden cgyQi tett kullurteremben a kocsordi aszszonyok áldozatos közremüködésével
taRi Anak, kérve a j 6 Istent, ho.ItY
áldia ml!& valamennyiüke t azért a ' nYolc va llá sos estély t re~ez ett az
egyhaz közsé j(. mely<! t m indig szerej6ságérl. szeretetért és áldozatkészletvenMg követett: A legutolsó ilyQQ
sé~ért. amelyet vele szemben tanusítottak. J61eső érzéssel vettük tudo- est fuá r cius 6-án v olt. A mworoka'.'
másul. hogy ez alkalomból megjeidőnk ént kultuzofllmek leve litésc eleven itette. Februá r- 22- én este nagylent PcstszenUőnncen dr. Cs iki G ábor p~ki-helyn ök ls. aki ebéd- sik <! rű műsoros t.caestélyt rendezett
utAnl
DQhárkös?öntöjében
mele}1, a NÖszöve lSép'. Az egyh áZközség kulatyai sZC:J 'etettel szólt az ifjúsághoz. turtermében m űköd 8 m ozi el őa d á sa i'
rend ién m inden vasá rnap délu tán II
PESTVIDf:K:
.
RAkospalotán .a M6v-telepi re- • kÖzsé.li! összes Iskolas gyerekei In.~ye n es e lőadásba n kullurtllmet n ézformátus templomban husvét ol ső
napján délelött II órakor iste n tisz- nek meg.
Az egyházközsl!Jjl altalános m e,!!teletet tartunk és urvacsorá t osztunk.
ny ugvására szolgált. hogy a több
IUkosbesyen husvét másodnop- ~z tend ő n k eresztül annyi vitá ra 31ián délelótt fél 12 órakor isten tisz- kaJmat adó 30 hold föld, vl!J,lTe a
teletet tartunk és urvacsorát osztunk föld reform Igazsáaos és törvényes
rendelk'e zéselnek meg rel el ően leleka reformá tus Imaházb:m.
.
UJpest.eo husvé t
másodna pján könyv i végzéssel ls az c~yházközsé~
déU 12 órakor Istentiszteletet ta rtunk tula odon á!2.<l ment (It.
Má rc. 14-én és l ~ -én a szabndés urvacsorát osztunk a Szent Ist1IÍ1 "har c százéves cmlél.e7.ctér<! n
VÚ n téri református templomban .
U.tl',",ten áp r i~ 19 4-é_n d . u . 4 kult urter<!mbcn ünnepségck lesznek.
Órakor a Szent István-léri rd o nnáTöbb hir élt kijzlcml!ny helyszilke
tus tempwmban Istentisztelet .
mia U Jövő S'úmunkra maradt.

kab DezsO. PcstszcnUl5rinccn

•

•

•

•

•

•

•

4 U~ITARlUS
,

,

'f.LET ll. a.
•

•

tmop.LY
nódm t:l.iíváKá rhelyt ll bt S'I.egeden
lea IlltoJ'.tat ús~ II v!1.8i!ólós:eek múrc

~7 .

na pj ain . Szegeden bcmutatko:tÓ
látogatóst tettek a város vezeti nél
az e~etem rekloránál és a tcstvér~
.!JU'hM.ak elöljór6tnál, köztük dr
Hamvas Endre csanádi PÜSPÖkn61 '
aki rendkivüli szeretettel rOf(8 dUt
képviselöl nke t. Délután 5 órakor a
ret. templomban ef(ys:.:áz lelket mc/{haladó szép ' JtYül bkezet el őtt. lYIely_
lyen sok másvallású ls jelen volt,
dr. CsJ kl Gábor esperes-püsPöki
~ei.Yn ö k véf(ezte a s'J.Olgólatot. Az
Istentiszteletet követő közgyülésen
esküt tettek: Feketo Lajos és' Sza thm áry Miklós ~ondnokok. PálL Miklo.s
pénztárnok:. Hódmezővá sárhelY.en d .
c.. Petbö Istvan u olgftlt. Il d . u . lj
6rakor szép közönsé~ el őtt ta rtott
templomi IInnepélyen dr. Csiki Gábor . az imúdsá,!! értelme" c. ta r tott
eVlln~éllzációs

előadá st.

Az előadá -

. son jele;n . volt a helybeli rej. é~
evang. Ityülekezetek képviseletében
a lelkészek és a re formátus egyházközs é~ !8gondnoka 35 presbiterével
e,",vütt. fl. gyülekezet mÓjus havában'
e~yhetes l'Iyülekezeti napokat tart II
ezt az evangéllzáclós alkalma t köU
egybe a kl j'3.vitott or'tona tújrarcl avatásllval.
FüzcsG'yarmaton II vlzsgál6szék
kisr.állását evan gl'lIzácl6s mun kával
kötik eRybe. Máre. 18-l9-én este
áhitatokat tart esperes-püspÖki h elvnQk . ITÚIrc. 20-án a centenáriumr61
emlékeznek. m a rc. 21-én vasá rna p
délel őtt dr. Csik i Gábor esperes pilspöki hely nök prédi ká l. délben közebéd , est<! népi estet ren dez az eRYház kö zsée ifíú'sáJ{i csoportja . Il nószöve tsé e'!'el eJtYüt t.
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