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h kiadóhi vatal:
BUDAPEST, V., KOHÁRY. UTCA 4 , II. EM.

Megjeleni k havonkinI.

Minder: pénz a lelkén; lIivatal eimé re k Uldendő.

JÓZAN ' MIKLÓS

S zerke stlőúg

Torda: 1568.

Felelős

szerkes ztó:

E!öfizeté's i ára :

. .. .

. . • , 100 kor.
Egyes sdm ára : 10 korona.

ERy évre.

.

HATÁRKÖVEK

PonGny: 1848.
az unitáriu s egyház törlénetében. Ezek en 3 heLyeken mondotta ki 31. orS7.:lgin'űl és elő bb Erdélyre, azután egén Magyatországra nézve, hogy 8% unitArius vallás bevett vallás (recepia religiO).
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. Es aki aral, j uto/nllll vlul ; b lakty
iyUmlJ/c$ő/ Ql lJrfJk I lnn, haD mltut Q

mOil'eM, mind a" arat6 tiyutt (J,Ofjtnek" •

János ev. IV. 36.

áll a kérges tenyerü magyar kaszás. Kora reggel

óta vágja a sü rü rendeket az eJet barázdáin . Most feltekint és fenséges nyugalommal
jártatja körUI szem ei t a messzeségbe olvadó határon . Ez az ő igazi munkatere. Egy Ö
itt a görönggyel, a melynek ősereje csodákat mivel. Mihelyt idejekorán megkapja a termékenyitő eső t, az élte t ő napsugarai, megmozdul a csira, szárba szökken a sarj, s ott
ringatózik az esti s ze ll ő langy fu vallatán a virágok virága, a gyüm ölcsö k gyUmölcse:
a teljes buzaka lász ... Hantok és barázdák alól megadtad, oh Uram! most is a mi
mindennapi kenyerU nket: tegyen áldott a Te szent neved érette ! - igy imádkozik a
kérges tenyerH magyar kaszás ; s azután egymást sarkaló társaiva l együtt csak ú~y
ontja a sürú rendeket az élet barázdáin ... Arat, arat, arat kora regge lt ő l késő estig.
Az ő munkája már kész imádság. A friss kévékből egybehordott kalongyák mind megannyi oltár. S az Istent di c ső it ő hálaáldozat együtt emelkedik onnan a mag"sba gyönyörü harmoniában virág itlatával, madár énekével ... Aki arat, jutalmát veszi . ..
Kék ég' alatt, fehér mezőben áll a kérges tenyerH magyar kaszás. Imádkozik és
dolgozik ... Oh, van-é ehhez fogható nemesi ci mere a széles világnak! .festők, ezt
leheljétek oda a búvös vászonra, hogy az istenadta kép vidámitson és gyönyörkO.dtess~n.
Szobrászok. ezt véssétek a hideg márványba, hogy tőle életet nyerjen s m~~lOduIJon
benne a vérkeringés . Költök, ezt magasztaljátok a pásztor-ének andaliló hangJaIO, ~ogy
minden nólátok egy rózsalevél legyen a kemény nyoszolyára. Igehirdetők, ezt pré~lkál
hogy mind a magvető, mind az arató együtt örüljenek, és gyUm ölcsöt takarjanak
örök életre ; mert emberé a munka .- ls/ené az áldds!
Bús ég alatt, tarlolt m ezőkön áll a kérges tenyerü magyar kaszás. l!gy áll ott,
egy élő tilalomfa. Vihar elsodorta, az örvény elnyelte .az ö kalongyáll. Másn~k
Másnak aratott ... Verejtékes homlokára mély barázdakat szá nt ott az I~O. KarJa,
. Lelke beteg. Csak ajka mormol valamit : vajjon átok-é az,. ~agy lmádsá~?
lsten meg nem csafolta/ha/ik. Valamit ember ve/end, azl ora/Ja . (Gal. VI. .)
Szerkeszti.
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UNITÁRIUS tRTESIT6

"'''''0. "lcDI"."

Véres háboruk, éles IArsadalmi harcolel pusz-

"Iás. szegényedés: ez a XVI. szálad Magyaroruágnak szomoru képe.
Az országban vezérn.erepel visz IZ(llelésénél,
vagyonánA! fogva a Szapolyai család. Tudjuk a
IMénelemből,

hogy e században a Szapolyai lIáz
felemelkedik az els6 helyre, elnyeri a királyi trónt,
de az ország eközben ,folyton hanya~lik, csonk~1.

Szapolyai Jánes fia: János ZSigmond mint

trónOrOIcOs születik, de kél héttel szOlelé,e útán
elveszti alyját s igy nagyon kétségessé válik az
akléori zavaros világban, hogy fenn tudják-e tartani

a család Ingadoz6 trónját. Ha az .integer" Ma-

anyI,ának és
g'f<imlainak megmentem részére a kelell részt,
gyarország Irónjál nem ,is, de sikerül

vagyis az erdélyi fejedelemséget. Anyjának, a len-
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mondanak, az I. L, hogy vallásilag kOzömbös
Lehet-e közömbös az a feiedelem aki hOt "tá:lt "
(Gyulafehérvár 1566 - Torda 1500 _ N~ VL on
1569- Marosvásárhely 1571) SZeml!lyese~yvárad
vesz. hogy tisztAn lásson a' vitás kérdl!sek~ZI
Lehet-e olya.n sivár lélek valaki, hogy a karabn ~
Erdély legkiválóbb embere: Dávid Fere", ~It
'dl
"
"
af, J~
e em ud
van
papla,
a maKa apostoli",mmt
lelké_
ből, LZZÓ meggyoz6désébóJ semmit se tudott volna
az ő lelkébe átcsepegtetni? Az a Dávid Ferenc k"
egy szónoklatával ~gy egész várost megtérileti,an~
tudta volna azt, akLvtJ nap-nap után érintkezett
az örök igazságok iránt fogékonnyá tenni?
'
Nem ..Ezt mi unitáriusok nem hihetjDk. S ezélt
Jáno!! ZSLgmondról, az elsO unitárius fejedeleL:Orő! ugy fogunk megemlékezni mindenkor, mint
a felvLlágosodás pártolójáról, akinek érdeme elévÜlhetetlen, haláláról pedig ugy, mint nagy nemzeti
csapásróI amely egyhazunkal is érle. Meri benne
kihalt a Szapolyai·ház s utána a Báthoryak kGvelkezlek .• ,
Botdr Imrt.

gyel Izabellának halála után, 1559· ben, veszi át
személyesen ·a most már felnőtt János Zsigmond
az uralkodást s végzi egészen 157)-ben bekövetkezelI haláláig,
Rövid tizenkét elzlendő: - de suJyos gondok közt telik azokban a szörnyU időkben. JelenUis munkát végzett János Zsigmond ez alatt ErK'i'rLFöLDI ROT AcT.
dély szervezése tekintet.ben s kDlönösen a minket
érdeklő vallási kérdésben. E század, mint tudjuk,
Az Amerikai Unitárius :rársulat az Egyea reformáció ideje. János király még elkerulheUe sOlt Államok és Canada minden részéről Osszeszemélyét illetőleg e kérdésben a nyilt állásfog- sereglett sok ezer képviselő részvétele mellett, régi
lalást, de János Zsigmond nem. Az ő idejében hagyományához hiven, május utolsó helében tarlolla
Erdely refClrmációja mitr teljesen kifejlődött, ekkor 97-ik évi rendes közgyCilését Bostonban. Jóllehet
már arról folyik a vita: meddig haladjanak az igen hasznos és tanulságo~ volna, ha egy egésl<
hétig tarló ülésezés ismertetése kapcsán bepillanujilftsban.
A fejedelem örök érdeme marad. hogy azok- tást adhatnánk olvasóinknak arról az öntudato!
hoz csatlakozoU, akik legmesszebb mentek az uji- vallási és társadalmi t evékenységrő l, mit a kOlönlósban. Azokhoz, akik hitvallásuk megalapozásánál bOző szervezetek, mini például a "Világi Férfiak
elvetették nemcsak a pápa s az egyházatyák ha- Szövetsége" (Laymen's League) a "Noszövetséggyományos tekintelyét, hanem aszenlirás betaihez (Women's Alliance) az "Ifjak Vallási EgyesUIete"
va)ó ragaszkodást is. Vagyis azokhoz, akik Dáyid (Young Peoples'Religious Union) stb. stb. végezFerenceel a lelkiismeretre épitették az uj hitet. nek, e helyen, e lap korlátolt terjedelmére való teAmint Luther Márion neve mellett meg kell ta- kiptetlel csak a minket közvetlenÜl érdeklő eseménulnunk Frigyes szász választó nevét, atit a nyekrő l számolhatunk be,
.
Megható voll, amikor május 23-án, a föhlkár
.. bOlcs" fejedelemét, aki Luthert pártfogásába velle
s igy idOt adolt neki tanai terjesztésére s azok a magyar egyházközségek nevében érke.zett
m.eg.szilárdi!ására: ugy az unitárius vallás megala- .Jral felolvasásához kezdeti, a több mml
pLtóla, DávLd, Ferenc neve mellett hálásan kell szi- ből alló gyülekezet felálloU,
vünkbe vésnünk János Zsigmond fejedelem nevét. végig az Udvözletet s igy adjon
AnélkDl az erő nélkül, amil abban a rendi korban testvérek iránt érzell tiszteletének
az.a ~ény fejezett ki, hogy a fejedelem maga is s viszonzásul egy szivböl fakadó
A délután folyamán ismét
~mtárLus. leli I azon· néhány esztendő nélkül, ami
Lgy az UJ vallás szabad terjesztésére rendelkezésre játszódott le. Mire e sorok
áll?II:. egészen bi.zonyos, hoR'Y nem sikerült volna az rikai Unitárius Misszió járja
unltánus egyhbal megalapitani, hogya hamarosan ismételten tudomást szerezzen a magyar
bekOvelkczO ~ldOzésnek ellen tudjon állni. Hazánk helyzetéről. A misszió tagjait a Társulal
lOrlenete pedLg szegényebb volna a tordai ország- Dr. Samuel A. Eliol, a teljes Dlés uine
I
gyülés végzésével, amely a gondolatszabadsIig követkuő beszéddel bocsájtotta uljukra:
Kél évvel ezelőtt Egyházunk egy három tagu
f~jlödés-IOrténet~ben oly jelentOs s melyre bÜszkén
hLvatkozunk, mml szellemi fejlellségünk bizonyi- bizotiságott nevezel! és kUldOIt voll ki a távoli
t.ékAta. , . • Mindenki tul a val/dsl k{Jvesse. amelyet Erdélybe, hogy enyhUletet és sz~retetet yigyenek
mkdbb okor. , ." Torda : /568.
oda hitOnk sorsosai számára" StgLtséget VIttek od~
Az elfogultság ut szokta mondani a hitujitást egy szenvedő nép számára. Tudtul adták a ml
párlOI~ f6~mberekröl, hogyabirtokvagy, a $zeku- nehéz gondok közt élő ba~átainknak, " hogy bár a
larl~ácLó yllle öket a reformáció tábor4ba. HAl a lOrs őket lesujtotta de régi jó bartitaik ej nem feJános ZSlgm~nd esel~ben ez teljesen kizárt. De ledkeztek TÓIuk, s Jóllehet minden oldal~1 Uldö~
van eu mAlik vAd LS, amit János Zsigmond ról zésnek vannak kitéve, még remélhetnek Jobb na~
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A kDlföhli jelenlések kapcsan a főlltkAr igen
részletes és alapo. lmertetéa! mondolI a magyargyóQ:yftva terheket enyhilve mindenfelé, meglato- oruagi s f6Up az erdélyi unitarius egyházkOzpllllr csaknem at Osszes erdélyi egyházkOtsé- ségek helyzetéről. Hang.ulyoz!a, hogy az Angol
,eket. A lIerencséUen háboru ,olylán megszaka~t egyhazaknak is vitAlis érdeke, hogy ezek a magyar
iigi viszonyt ismét helyreállitolták s módot nyuJ- unitárius intézmények, egyházkOzségek és iskoták
IOItak arra, hogy elmondhassuk mindazt, amiről meg6riztessenek.
Lawrence Redfern liverpooli lelkészi azzal
bOssZll ideig hallgatni vollunk kénytelenek.
AÚlla a majl;yar és erdélyi egyMzközségek bizta meg a Tanács, bogy csatlakozzék az amerjkai misszióhoz s az angol egyhbnak képvisele~ képviselöj~ is alkalmunk volt ill üdvözölni s
od.ad6 hl! munka folylán sikerült több, mint száz tében hozza a bidalás és batoritás igéit a magyar
erdélyi H amerikai egyházközség kOzOIl kozvetle!l testvérekhez. Igen helyesen ismerte fel az ily ter·
ItvelezH utján a tesivéri viszonyl me~leremlenl. mészetn misszi6i munka értékét a főtitkár akkor,
azt mondotta, hogy az ilyen személyes láUgy hisszllk, hogy az állapotok Erdélyben, ?m'
utján közvetlen Ujékoz6dbt nyerhetnek az
ha nem is lIiel~i'ök, valamennyire talán javuló
I helyzeIrő l, sokat ér6 batoritást vihetnek az
~Iben v.nnak. Aanem azérl méC mindig igaz az,
gyOlekezeteknek s egyszersmind emlékeztebogy erdélyi egyházainit idegenek saját szúll'Höldaz illetékeseket, hogy az erdélyi egyhbakkal
fOkon, , ~délyi testvéreink nem leHk h o~j ukat
saját hazájukban. Meg vannak fosztva anyagI for- szemben tanusitott magatartásuk álland6 megfini.saiklól melyekböl eddig éltek. Aggódások kinoz- gyelés alatt van.
zik Oket: Sok nyomoruságot kell elviselniök. Ezért
••
elllatároztu k, hogya nyár folyamán Louis Craig
A Nőszövetlég közgyUlése nagy örömmel
Cornish, Palfrey Perkins, Harold E. B. .Speight velle tudomásul, h.gy Budapesten is megalakult
urak személyében (Liverpool-ban, az anghal egy- a Nők Szöyetsége. - ReméljÜk, hogy nemsokara
hazak képviseletében, Lawrence Redfern ur is hoz- a Férfiak Szövetsége is meg fog alakulni s igy
zájuk csaUakozik) ismét egy bizottságo! kOldUnk mind a két testület összeköttetésbe léphet és közOs
Iri, hogy vigyenek számukra lelki eröt, bá!orilást, munkába kezdhet a hasonló természetU ' amerikai
és az ö jövöjDkérl aggódó testvéri szeretetünk és angol teslUletekkeJ. Egy ilyen kölcsönös viszony
zálogát.
ts együttmunkálkodás értéke kiszámíthatatlan.
Az Amerikai Unitárius Társulat nevében, a
Cs. G.
rllm ruMzot! hatalom folytán, megbizom Önöket,
uraim, hogy vigyék el szeretetteljes üdvözletUnket
a mi zaklatott és megnyomoritott erdélyi barátaEsperesi JeleDt~8.·
fnknak. Feladatuk nem politikai, se nem kereskedelmi természetü. Nem fog az otlan kiterjedni az
Tisztelendő Egyházköri KözgyUlé, I
országhatárok és faji uralom kényes kérdéseinek
Szegény magyar Hazank mai válságos helyzeIIIrgyal"sara. Feladatuk: a keresztényi se2i1és és tében, egyhbkörl.lnk is mig mindig ég él fö ld
szeretet munkAja. Adják át tiszteletteljes üdvözle- közölt lebeg, mint a Mohamed ~oporsója ..Mull
tnnket a magyar egyházak püspökének és fölaná- évi kozgyUlésen bemutatott Egyhbl Intézö BIzOlIednak és annyi erdélyi egyházközségnek, ameny- ság tervezetét jováhagyta ugyan al. Egyházi Filta:
nyil csak módjukban lesz l1)eglátogatni. Foly tas- nács, de annak mükOdését bizonyos korlátokhoz
lanak ttrgyalásokat a lelkéI2ekkel és egyházi tiszt- kötötte. Azt kivánja ugyanil, hogy minden fon tovisel6kkel Erdélyben és Budapesten. Bátorilsák az sabb ügyben kérjük kl elöbb a flIhatóság (E. K.
egyházközségeket, hogy minden erejüket kifejtve Tanács) véleményét s csak azután haUirozzunk ;
bizalommal és bAtorségfll:al vigyék tovább vallásos s még a kevésbbé fon los intézkedés is eszerinl
ts nevelö munkájukat. Bizlositsák öket soha meg csak akkor lehet érvényes, hogyha azt utólag Ko·
nem szünő baratságunkróJ.
lozsvárt jóváhagytAk. Ilyen körUlmények közö!lterAdjon az lsten Önöknek erőt és segedelmet, mészetesen, az Inté ző Bizollság meg se kezdhcUe
hogy megbizatásukat bOlcs.en és buzg6n teljesit- az egyhazkör javát célzó szerves tn.CikOdését. Csa~
heslék, val6ra váltva azl a nemes szándékot, mely arra szoritkozotl hogy továbbra IS fentarisa az
az On6k szivét és lelkét heviti. "
erdélyi Anyaegyházzal 1Ial6 érintkezést .levelezés,
I.IzenelváltAs és személyes tárgyalások lltJán ..
A személyes tárgyalásra több alkalom kln ál·
Ezekhez a suvakhoz nem kell kommentár.
Beszélnek magukér!. A budapesti unilarius tarsa- kozott. Közvellenül mult évi közgytllésOnk ul~n
dalom me~tene már az el őzetes intézkedéseket, pár héttel, megjelent közöttünk d~. ferenczy OéZ3 ,
bOeY annyI sz~retetet hozó vendégeit annak idején, egyhbi főgondnok atyánkfia, akit az egyházkOr
nevében budapesti templomunkban, nagy orömmel
~U~betOl aug. hó. elején, . méll6an fogadja. Err61
ltivemk mas uton IS értesltést fognak majd nyerni. és lelke~déssel I.IdvOzölll.lnk, mint rég nem lál~U
j6baráto!. Tudtuk, hogy ha az 6 kezé~e t~ss~[ik
• ••
le a fogadalmat, mellyel magunkat az 0551 umlanuS
A. Britt és Külföldi Unitárius Társulat hit- és szervezeti egység fentartbára kölelezzUk,
ni kGzgYlllbét pankasd hetében tartolla London- ő tudni fogja, hogy ez az uj hatarok altal lerembIn. ~hhi 16hal6ságunk, <c! sorok ír6ja uljan,
,
• Frl.'-rastaloll polg.trdin. 192:2, jlltilll 2·.tn tarIol i
~ is ItOldOlle IldvOzl6 iratát, mit itt is nagy
egybil.IIOr1 tri reDdes kO,gyUltHn.
"t ilelk! IDlldtall ta viszonOltak.
JObl is. _ Fe-I.d.'ukal eredm~nye8en végezték.
CItIgced6 .zíveket uj éleire ébresdve, fájdalmakat
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UNITARIUlI 2RTESITÖ
-.....c belyzetben mil Jelent Hogy ill, a Ilel:J.."":;etb ötutllöl4ga n~lkUl - ugyu61ván cuI!: irny611:-é1et a mi sonIunk. Erre vonatkozó óhaj:
Ihtudral és panaszunkal szintén II velle ál f. évi
.',eiul folyamén, amikor ismét megl6togatolt
mInkel I bizalmas körben tárgyalt velUnk azokról
módezatokr61 amelyek mellett a féltve őrzött
Ienma~8dhal, s az ill mar évtizedek 61a
I egyházakban él6, sujabba" népv.!indor-

::t';!f,

lái nJok módjara beözönlő s a Csonkaor5zágba~
Mindenfelé szetszórt unitárius híveknek létérdeke!
meg6vatnak.
Ez a laDiUkOz,',,'~,~
hogy

háli I~punkban . sem fogok helyet adni áldatlan
poleml!knak, Ortl ~z6harcoknak. amik csak ana
J6k. hogy elmérgesltsék a kedélyekel; de a Krisztus
anyasz.en!egyháozának Ugyét e~y lépéssel is előbbre
nem VIS~lk , s6t hátrállatjak - ha sdudokra víssza
nem vehk - annak lobbra és nemesebbre hivatoll, idvezitő életmükOdesél.
AUalanos kOrlelkeszUnk, lisztéhez hiven, Karac~ny előtt békésgyulai hiveinket is meglatogaUa,
~ek.k urvacsorat OSzlo!I, s az ollani csekély számu
Iskolás gyermekek h.toktalásárÓI inlezkedell lit
pedig gondozásába velle a pásztor nélkUl m~radt
nyájal, s uj lelkész atyánkfi,it is 6 iktalIa bé
helyettem.
Hogy ezenkivIlI - egyetemes unitarius szem.
pontból . - mini a Világszövetiég- központi titkára , milyen nagy, és - magyar nemzeti szem.
ponlból is - milyen fontos munkA! végzett és
végez, szorosan véve, nem lartozik ugyan ide ;
de mulasztást követnék el vele szemben és az
uggyel szemben, hogy ha ezl ill nyilvanosan egypár szóba~ ki nen:a emelném. H o~y erdélyi egyházközségelnk az uJ t!azda. mint tömlöctart6. korbácslltései alall meg -nem törtek, s egyhazi önkormányzat ukat mai napig megóvhalták ; annak ideién a
magyar államnak atengedett iskoláik helyébe uj isko·
lákat állit hallak, amelyekben édes magyar nyelvUnk,
s a nemzeti érzés oltári szentsége dominál; - ezl
annak a mélységes rokonszenvnek köszönhet jUk,
amelyet ö - angol és amerikai körutjan. egy év
leforgása alatt, személyesen elöadásai és látogatásai
állal ébresztett, s amióta hazajött. állandó I ~velezés
által fentartani és ápolni igyekezett. Az a jelentékeny összeg - azonban - amely ennek foly tan
3 évre bizlosilja erdélyi et!yhazainkat az anyagi
romlást61 és erkölcsi sülyedési61, céljai tévesztené,
hogyha oltani hivei nket nem sarkaina hasonló .11dozallételre ; mert az az ugy, amelyért nem vag}'unk
hajlandók, még erőnk felelt is, minden áldozaira,
mesterséges eszközökkel, külföldi iniekciókkal fenn
nem tarthat6, Ez mind szép. Ez mind jó. De mi
legyen a vándorekklézsiákkal , a kOUözo göröngyökkel, a waggonok Erdélyével s kUlönösen a~'
nak ara ny IfjusagávaI, akik egyetemi tanulmánya.kat többnyire a legnagyobb néikUlOzés mell~lt
folytatják, s tol link. mint egyháztól varnak 16
tanácsot, biztatást ; s ha már végeztek, - elhelyezésl ill és olt, a klll önbözö hivatalokban és
munkatereken ?
Az az Ifjuság i Egyesület, amelybe David
Ferenc lobogója alatt nagysokára egybeverödlek
Budapesten ~ Szegeden (utóbbi helyen nagy hálára kötelezte ökel Barabás Istvan lelkész és neje,
akik szamukra a gazdag Vásárhelyen pénzt, ruMt
és ágynemOt lilyUjtöltek mintegy 100.000 korona
értékben), csak kicsi ny kezdet. Nincs lI1egfe~el~
helyisége. S bár a téli mulatság és a r:oal us1
templomi
is szépen slkerUlt
-Budapesten,
. segélyezett e~yest-kel és
részére a Fasorban,
a réJ!i
t
intunatust t~ r:
1011 fOun, ez még nem az a
emeletes MisS161
Ház, amely lelki szemeink elöli lebeg, s ame~yben
elhelyezést nyerne egy 70 -BO tagból alló. IRternálus, a Nöszövetseg központi irodája, vidék. szall
D
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(Néhai
alapitványa a mull
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b~~ 8O·as
Ekkor
I illetve

I
meg, hogy az egyházi jurisdictio
tekintetében is, a román kormánnyal
tárgyalások fognak megindulni ;
miut!n az egyház és állam kElzötti viszonynak
tervbe veti 411alénos rendezése alkalmával erre

IcUIGGleges dologra is ki
illam ködUli diplomáciai
IZ utal, hogy az erdélyi
magyalorszagi i ' is
(Jallorlali élei
hiszen az
IA...I
'Ppen,

I

.... m'

,
,

kinevezte
tdk Oba.
ezelOtt
s
ilt reá
uiMI az Ogy klprllbAlt hivei lranli szereleiből vállaikozolI.
\
Ugyancsak a Főtisztelendő POspOk ur nevezle
ki mult ősszel
Csiki Gabor alyánkfiál általános
IIGrlelkbznek
székhellyel, reá bizva fölIént a
gondozását. E.zen aléren
mir
I is elérnOnk lsten
után
I
set'
is
is, Szegeden is a
megnyiltak előlIOnk: a Kebli
I egyetértve áladta nek link a
urvacsoraosztbra; s a , bujdos6
,.,,;~,,; testvérek istentiszteletén (Ik ma...
.' TObben a szere tetvendé~séghez
az irányban mit y szép
,,"',. . munka var a miebben
teslvéregyházainkra. fOIOsIXIvebbcn lejtegetnem. Csak áldom az Islent
én coneilians magatartásom húsz hosszJ
meghozta a maga gyOmöleiét ; med én
!_". kerestem, ami egybekOt min,ket többi
tatrireinkkel. Ulonnan megjelent egy_
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vendlptnell: blulmas ollhen, s II fOldsdo!en egy
amerill. , pólimahéz, .mtly annak a kötzetnek IdJe""eg II VII.-VIII. kerU let ben
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lenne addig is, amig Budapeste" egy második
templo mol épilheWnk. Ezt II tervünket mull összel
nagy vonásokban elmondtuk voll Rev. W. H.
Drummond, londoni titkár barátunknak is, akinek
mult évi oklóber másodiki látogatására, bilonyosan,
ill is emlikeznek meg II mi ked ves hiveink. Meg-

'-'log.Ua volt Budapeste! és, alfoldi e.GYházai'.1kat
is ' de ill érezle magál II legJobbau, s mnen mind"yAJunk Slcrcncse· és áld skidnalaitól kisérve
Iért vissza -

PaleslinAn kereszIUl - édes otthoMba. az angol parlokta. Töle e tekinteiben II jóakaralnál és rokonszenv"!!1 egyebelncm varhalunk ;
mert angol unitárius hitrok onaink átdozatkesnéget
bel. b kulmissJói mozgalma ik mostanában nagyon
is ig~nybc ' vcnik. Erdélybe és ide csak vajmi
kevés támogatást nyujlhalnak. De szellemi téren
eKybekapcsolódunk velök. Lapjaikal ingye.n megkOldik. Manchesterben egy papJelOllunk az Ok
OSl:tOndiju~at élvezi az ollani Unitárius Theologián .
Az oxfordi Theologia szinlé" várja a maga magyar
t, nulójál. Kél lényunk pedig Londonban, a .Channlng Hou~· nevU fetsObb leányiskolában lanul ,
mindennemU kedvezményben részesül. a nyelvet
lökl!:lelesen elsajálitja, a nevelési rendszert, a társadalmi mu nkát megismeri s hazajöve nélunk is,
a NOszövelség körében , eredményes munkát végelhet Ez az igazi segitség tulajdonképpen : az
a példlIadés, anlit tolük az egyházi életben lanuIhalunk i s az a jóleső lestvéri szeretet, amelynek
áldbait. 30 évvel ez.eltlll innen kibLicsüzva, 3 éven
hrenlOI él v ezend ő valék. Ennek köszönhetem most
ls, hogy mcghivési nyerlem Rev. Drummond barálu~k ulján az augusztus végén Leidenben (Hollandta) lar1andó Nemzetközi Vallásos Koogressusra,
amelyen dr. Csiki Gébor alyánkliával együll be
fogunk $lAmolni al erdélyi és magyarországi szab~de lvü vallásos mozgalmakról ; s barátságos
é n~lk~zh közben ill·olt a magyar nemzeli és val1651 kisebbségek szomoru sorsára is fel hivju k azok
figyelmél, akik már letették a MborLIs szemUveget
amely lonit, .és feltellék a ~ke szemUvegél, amely
- ha nem I.S mutat mindent szivárvány.uinben
- de sok nundenl helyrehoz és kiegyenlil . ..
Ell a célt szolgálja az at ujabb missiói kUldöttség is, amelynek fogadhár8 Kolozsvári már
nagyban késtüIOdnek. E hó ulolsó vasárna pján
gondoljunk mindannyian Kolo:tSvárra (én _ Istell
kegyelmeMI - 5 évi lá~ol ,!,aradás uMn ott Jenek I),
~h~lt>! föld Ossns umtánuuinak a szive egybeI o n azért az örök harmoniáért, azért az igazi
t~:enhország~ért, amely nem evéliben és ivasbaTl
IfI~k ',"",m, ",azsjgban, békességben b a Su:nta va ó Orömben.
d KUlföl.di hllrokonaink - hazatérőben _ Suaputen . IS álutaznak. Fogadó bil.Ollságunk már
;egt"apllotta az ünnep~éJ: részleleit. Igen örven en ~k, hogyha kellö IdOben értesitve legalébb
;dBU lelkbzlársaim feljöhetnének arta a' pár napra
1i::1·,:!~re, hogy lAssAk Oket s esetleg a fentem. '6 ft os ügyben, amely al eg6i1 nlagyarországi
mt5$1 nak - ligyszólván _ • sarkpontja velök
~II tan6cskozl unk. Erre az alkalomra, ' te(ln~-

szeleaen. vIIAgI hlveinkel is igen Idvesen 18ljull.
Báró Batdácsy Prolesttns·Alapilvány rendkivOli közgyDlésl!n, amelyen al. uj árviszonyokhoz
mérten, az alapiivényi birtokok jobb jOvedelmeiOségerői lanácskoztak, az egyházi fOhatóság ktpviseletében részlveUOnk. jelenlésUnk kapcsán azt az
igéretet nye~tok, hogy annak. .áld Asaib~n egyházkOrUnk papI özvegyei és árvAI IS részesedni fognak.
(Ez azóla valóra is vAll, amennyiben E. K. TanACI
932- 1922 sz. rendelkezésevet az idei 9().000 kor.
egyhAzkerOleli oszlall!:kból 15 OOO koronát bocsátott
a f. évre az egyházkör rendelkezésére.)
Nyugdijntézellel. szemben való tartozásunk, az
egyes egyházake, mlllt a belsO embe rek~, 1918'61.a
jókora Osszec,re emelkedett. Ezeket a központi
pénzlár pontrÓl-pontra kim utatta; de a fizetésre
nézve haladékot kaptunk kedvezőb b valulAtis viszonyok k;alakulásái~ . 1I 0gy ez mikor li SZ, MalakiAs próféta se tudna megmondani. Annyi azo'nban
bizonyos, hogy 800 leiben mcgallapitott,évi nyugdijért ujabb terhekel nem igen vehetUnk a nyakunkba a mai nehéz megélhetési viszonyok köz1iU,
amikor az Arak a higanyoszloppal egyOlt ugrásszerUen emelkednek, de még tévedé sbő l is soha
le nem szAIlanak. IJy körlllmények között nálunk
ha csak földje-gazdasága nincsen - senki
nyugdijba nem mehet ; hanem szolgál legjobb 11;1dása szerini elete fogytáig . .. Addig, amig az Ur
az Ő szent igérete szerint az ö szolgáját el ' nem
bocsAtJa.
OyiJ lekezeteinket majus folyamán meglátogaltam. Az iskolAkban pr6bavizs(l:a voll. MindenUtt
meg vollam elégedve a tanulók tr1elmes f~leletévtl
h a fegyelmezett magaviseJcttel. Ezek az iskolaI!:
igali melegágyai a Illi JövendŐ egyházi tánadalmunknak .
Van 8Z egyházkörben : öt anyaegyMzunk és
hét fili Ank. Egyml: 12 gócpont . Ezeknek és a
szórványoknak összes lélekszáma : 1O, ~95 . Van
6 rendes lelkészIInk, 3 felekezeli lanilönk, egy levitá nk h löbb megbizolI hitokta lónk a vidéki városokban. 1921- 22. iskolai évben: elemi iskolAsok
száma : 276. Akik közUl unitárius vallásu : 241.
Keresztellek száma : 9 1 (54+ 37), konfinnAltak:
35 (17+ 18), egyhllzi Mdllsban reszesil ll : 32 pár.
el hunvt: 76 (51 + 25), Atlc rő k és kitérok száma : 29.
t:vi számadások ada tai szerint,
Bevélei : 447,517.23
Kiadás: 330,540. 10
MaradvAny : 116,977.13
Vagyoni állapot,
Ingó és ingallan vagyon: 7,217.658.11
Teher
30.500. - 7.187,158. 11
Tiszla 1/agyon:
Idő közben elhallak : ld. Mo/nar János. nyug.
lelkész, dr. KfUma J enő, nyIIg. kórhal igazgató,
SebeS/J'en Arlhur, jósdg-igazgató, A,ni Mihály.
48-as honvéd és TiJriJk Sándor. nun. lanácsos
frissen domboruló sirhantjára
leteszem It baráti hála és

ember asztalán

---- ,- ,

_,bA.kör. k60Il',IIUlo.
Mull uámunkban közölt Ilirgysorozal szerini

folyi le a Ounaliszamenli EgyházkOrkOzgyOlése ,Pol."din Julius 2-án. A kOzgyOlésen részi vettek:
Or Hijll' Béla kori felllgyel6 gondnok, j6zan

Miklós ~peres:p(lspOkj vikárius, BaraMs Islván
It.lkén kori jegyző Dr. L. Sándor Balázs a buda-

pesti Uszló János' a szegedi. Dr. Pallfy Józse( ~

h6dmnővásárhelyi , Szilágyi T~mlis az oroshba.,
ifj. SAri József a fUzeseyarmal!~ Benke Gy~la ~
dévavinyai egyházközségek hivatalos .. k~pvl s el~l,
Kovács Jőne! a budapesti egyházközség Jegyző/e.
KiJlcses Lánló, fOzesgyarmali , ~artók Géza pol.
gArdij és Biró Lajos budapesti lelkészek. Ezek
nagy része már szombaton délután megérkezett
Polgárdiba, ahol a vasulállomáson a vendégsze-

rető Mzigazda el6zékenységével várták 6ket Bar-:

egyO" 12 körzetben oldaná meg a Urd&t. A kOz.
gyOlés örömmel fogadta el a tervezetet. Or. Péllly
József ioglanécsos városi szolgálatot vállalt s igy
egyházi állásáról lemondott. H ely~be Dr. Ferenc
józsef budapesti egy védet válantolla meg a kOz·
gyll1~1 jogtanlocsosul. Két inditvány is ~rkezell. Az
egyiket Szilágyi Tamás lévita afia terjesztette e16. \
Kéri, hogy oroshbai leánye~yházkOzségOnkben
lelkészi állás I~tesitesssék . A kOzR'yntes örOmmel
fogadta az -inditványt s megbizla Szilágyi atyánk ~
fial, hogy templomhely iránt érdeklödjék az oroshbai kozségi elöljáróságná!. Esperes atyánkliát
kéri, hogy ebben az ügyben keresse lUeg egyhizi
16batóságunkat s amerikai hittestvéreinke" - Ba- \
rabás István lelkész indítványára a közgyUlés el·
határozza, hogy egy unitárius tábori lelkészi állás
szervezéséhez ragaszkodik. Helybeli r. kath. tanitól, '
Szabó Elemér urat, XXV. éves tanitói jubileuma
alkalmából az cgyhbkör \ nevében üdvözöltOk s
ennek !olmácsolására lelkész és gondnok afiail
kérIOk fel.
A k~zebéd Keller Pál vendégl6jében volt.
Igazi családias jellegU találkozója a közeiMI és
távolból egybel!yOIl hiveknek. Az el s' felköszön·
töt dr. Hajós Béla, k. gondnok mondotta Ferenc
józsef unitárius pUspökre, akihez, mint egyházunk .......
fenkölt szel1emO vezéré hez, mi mindnyájan gyermeki szeretettel ragaszkodunk. A protestans testvériség nevében ÜdvözöltUk Benedek józsef hely,
beli rel. lelként, aki a proleslans uniónak na~y
barátja. Barabás lelkész beszéde kapcsán, 2140
K-I. gyOjtöttDnk a budapesti Ifjusági Alap javAra.
Estére az egész t!rsaság.t Császár józsef
alyánkfia hivta meg vendégszerető vi11ájáb~, a
SGmlyóhegy árnyékában. Szállásad6 gazdáIOk :
Bartók Géza, Takács jános, Császár jános és József, Berkr János, Berki Ferenc és Berki István
fogadják az egyházkör hálás köszönelél.

t61c lelkész, Császár János gondnok és a tObbl
hivek.
,
áb f I
' Másnap délelOtl 10 órakor az Imah z an eeilendült az ének , .. megkezdődött az Istentisztelet. Biró Lajos IcIkész prfdikáll. I. Kor,. XIII. 13.
alapján hitre és szeretetre buzditolla a hIVeke!. Az
éneket Benke Gyuta !anitó \'czette.
Templomozás után Dr. Hajós Béla, köri I.
gondnok, szeretettel Udvözölte a gy(\lés tagjail s a
helybeli ecclesiá!. Beszédjében utall hazánk szomoru helyzetére, amelyben elvesz!etlUnk so~ mindent, ami hozzátartozott nemzeti és egybázl életllnk teljességéhez. De a nagy veszteségek
kllztm is mejlt:maradt számunkra a hit és a krisztusi szeretet kultusza ... Mindazoknak az intézkedéseknek, amelyek at általános emberszeretettel
öuzelugnek - meg kell maradniok, mert a világ
nem állhat meg uerelet nélkUl.
IIyen eszmények hordozója és letéteményese
az unitárius egyház, s benne dunaliszamenti egyhbkörUnk, amely most Csonka-Magyarországon
lZ unitArius eszméknek s magának az unitárius
egyháznak is meg!estesitöje erdélyi testvéreinkr61
HIBEK.
is megemlékezett s mi könnyes nemmel kUldtUnk
tlY-egy sóhajtást a Király. hágón túlra . ..
A tárgysorozat kiemelked6 pontja voll, az
FELH/vAs. SzeretelIel kérjflk a fóvdrosban
esperes nek a Ielolyt esztendőr61 beszámoló jelen- es a vidéken lakó hiveinket, hogy szemé/yesen, vagy
tése, amit lapunk más helyén egész terjedelmében irdsban vétessek ifi ma{!ukat es csolddjukn.ak un,ikötIlInk.
tdrius valIdsIl tagjait Budopestcn az egyhazJ nyIl.
A tanllgyi jelentést a közgylllés tudomásul vántartdsba. Mindenki fizessen Öllkénytesen meg·
'lelle, felkérvén az elnökséget arra, hogya veszé- ajónlatt évi jdrulékat al egyhdz/ plnztdrba. S trte
lyeztetett dévaványai iskola megmentése érdekében buzdi/sa ;smeróslit is.
Tiszte/eliel
tegye meg a kell6 lépéseke!.
"
a OONDNOKSÁG.
Az egyházköri államsegély re vonatkozólag,
esperes indítványára a kOzgyOlés elhatározta, hogy
Lapunkat a kOdlns~g uivescII fogadta. Minden~i
annak lelemeJési:t kéri a kormánylól. EgyhIIzkOri öml neki. Ed Igazoljjk a kOyclkuö ucmelvénrek : :- Koképvisel~I;QI józan Miklós esperest, lélay Árpád
louvli.rról a POlin\. Püspök \ir ezt irj.: Az . U,I1UriUS
ts Btke Mózes aliait válasziolIa meg 3 ~vre a kOz· t:r!uitö· l .s6ldm6l nagy öri!m mcl Yellem. SlcrcncsH
gyUlés.
,
« Idjel siker! klvli.nok I vli.llltkodtl.llak, 1I1.er! e~ nagy
Az erdélyi Anyaegyhhzal való jogviszony uiikség yan, .nnJl in kibb, meri a mi l.pJalnkat blllos,a"
rendezé6ével vár a kOzgyUlés addig, mig az anya- nem kapj'k· . _ Dllnlldon)'ból Ou. R. D.·n~ ezt i rJ~ ;
ellyhh ts a román állam közötti jogviszony tár- . A mai posl"a! meglOIt I kis f{llel. al l!. Er!esll6. .l'l~
• gYIláta - amely lolyamatban van - befejeződik . Islennekl Val~ml kimondhatatlan ló énh 101011 el. UIY
Gyl.llekezeteink II híveink eredményesebb lelki OrOn'. lu. elsO pill~nl t benyon,w lIZ yoll, hogy Kolou,
gondoz'u érdek~b en esperes atyánkfia tervezetet vArról jött. mir ujra fogjuk k.pni u Unitirlus KOzt6nyl.
mutt.tott bt, amellyel aDunántul 5 1 Tisza k~1 Igy ls ló. HAla 'stennek. holY ennyire ia nOd\(. Me~
• Oldll'n fi, önzesen 11, a budape'sti bözpontlal neket I Ids lüzeteket ml ridékiek, tudjuk [guta érltltd"l.
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,
jhitattal ot..assuk. Feltledönk, ha Oln~uk at.
.atbIn itott tN"U sorokat. H is~ c kis flIUIckbe ,rt betilt
• !lit ilU; w(lósitóink, amiket ntmtuk il Slem olvas,
hallali il Ulek ;$,H"derdry eulid gy.fosdlnln ~nt\·t\'6 ni\'Vtl 051IOJunk. Istcn trinli h41aénettel kistrIlIk kl utoLsó Uljj~
il család 6s.tyj't, héVizgyilrki dr. Hidervoiry S.tn,uelt, aki
leo :l7 éVig volt orvos. Magn tleltor. (92 6v) mel~e~1
U
IIJ:nden hint melegen érdeklődött. Nemcsak .Ies~ baJil,t
ilOIta ; hanem a lelki bajok és bánatok elten LS . hal: : DÓiYirt és bal~amot nyujtott az /) tc,ékeny Me és
i/tIlinos emberbaráti SIeTelele.
. .

MIJdIIem

I

Pe4low uplttoy,

béke harcosI, aki .,z amenkal
VOrOS Keresd neyébe", a f6d rosban és il VIdéken, piT
" Ó!a ipri apostoli misuiót '!ilett, f. hó l-én ell"01011
kCh11nkb61. Hazament Amerikába. L~ió azoknak il száma,
,kiket adominyaival és lelki jósighal örök bAlir. köteleUli AI. An)'a- ts Csecsem6v~d6 egyletek ~ kórJdzak
~k áldhat jAk az 6 ne\'ét k uok,t a derék fele~i10kat. alrik az 6 mentö munkAjAI mik6z~ttOnk lehetóv~
tették ~S tflmogattflk. Mj ls intidságba foglalJu~ az ó driga ,
jó hivét azétI, amit velll~k tett. Igérete u~r~nt odallau
$t fog megfele-dkewi al. Ó sl.envedő magyarjairói, .s enk
között a l)'ennekekr3l. akiknek régen neOl volt mlllilunk
ilyen kedves, ilyen nepszerO Mikulása. A legnagyobb j6ttteménye az leMe, ug)'-e bir, ha rnegtanitott volna arra.
j~rjunk a sajiit lábunkon ; éljOnk meg a magunk
em~ból. Hip-hip-hu lTah!
D."ld ferene lobojtója alatt egyesIIleIbe tilmOrilit
unitjriu. ifjustgunk. A .Dávid fere~c Ifjustgi Egyesillet"
lagja. lőiskolai hallgatók ts a kOlépISk?'.k telsó 052t.11IY.3:
illik IInulói lehetnek. Al cgyesillel Cél13 .lZ. hogy tagJai
lelkében a Ohid Ferenc vatlills.thoz való ragasl.kodiist ttlplilla, lZ ifjusir: erkOlcsi érzéSét nemesitse, r:ninden s~~p 5
jó irjnt fogékonnyá k gye, iUaléban erktllcsl és erelétlez
mtrlcn anyagi timogatásban reslesitse.
Az Egyesület Cl év február t1avában, egy jól sikermt
mo.soros tAncestélyt rendezett, mAius 27-én pedig egy
templomi hangver.;enyt. A sze repek nag)' részét az ifjusag
maga villaita. Az egyesületet öröm mel OdVÖlOljilk s remén~~1 teklnlllnk al iljusig lovibbi munkája ele.
UJ lIIInistert kapott a KultuSl·t6rea, Qrór KlebelsMI'I Kun' ... 011 beliigyminisuer uemélyében. l\Iilkildése
cté bizalomm.1 nézünk. Polilikai 'lIamtitkára: rtgl munkatirsa Dr. Pertri Pal néhai Petri Elek rd. pijsllÖk fia.
Subad E"hh alakult Prág'ban dr. C.pek vezetése
alltt. Az. alakulb munkálataiban résttvett, IZ amerikai és
InKol T6 rsulato k megbidsiból. a mi Slnetve tisztelt ba'
,jtunk W. H. Drummond, aki erről a mO'lga.lomról hivaIIlos jelentésében nagy elragadtathsal nyilatkolott és nagy
jl'lvót jósolt ennek al. egytlhnak.
Kert6s niu volt junlua hó folyamjn Bostonban, u
Amuikai N6szövetség lelkel! vezetőjének M..,. St John-nak
cu"dj.t.ban. Két lia Everett és HaroIti eskLldtek választottJaiknak {lrtlk hlRget a régi csal Ildi templomban. Az 1910-iki
dhli emlékIInnepen az egés~ eulid rklt vetL Alót. a
IlUk Iriv61ó pGziciót tl:lJtenek be az Eeyesnlt Államokban.
Edes apjuk nyomdokait követik. aki Innak idején mp
endmbnycl gylljtött a dévai emlék_templom ja"'r•. Islen
....... te .szerencse kivánatunk ki~rje az ifjú p6ro\la!.
Magyar·Holland Társulat alakult a m~1t
hónapban Budapesten aloknak a fonlos nemzeti
érdckeknek ápolástI r., amelyek a két ornágot a
multban is egymásra utalták. A XVI. és XVII. 'sdilIlJb4n a tudományszomjas magyar ifjak slliun,
mel wtan keresltk Iti hr~1 hrc a holland egye·

noc

•

il

lemtkct. KOlDIOk nem egy kitDnlette magát. S mint
európai hirD tudós, becsIIletére vili mind a két
nemzetnek. Amit pedig most teu nyomorgó magyar gyermekeinkért a holland egyhh ts tAru·
dalom, al meghalad minden fogalmat. Ugy hat
reánk az elemi erejéve!, mint ~gy modern illeni
kijelenlés, amelynek minden betüjét elevenítő lélek
hatja át; a hála és a slerete! gltHiAs diuhel
vonva be al egyuerü kunyhókat él a fény" pa·
lotákat, ahol a mi gyermekeink második ollhonra,
Sleret~ testvérr~ és ~es SlUl6kre talállak. .Aki
ezek
a kicsinyek kÖlDJ egynek gondjAi fel·
veui,
veszí fel gondomat. (Máté XVIII. 5).
Orszilcos unntp- 5úmba ment Szegeden. junlus
29-én. a kolozsviri Ferenc Józ.sel Tudomhycgyetemnek
54iI éves lubilcUMlI. A IIIulI linnepell. A jelen keserlet!. A
jövq",ott borongott imildsigo5 lelkeinkben. Ha un méc
hitele a ludomiln)'nak, ha van még lUlllja Archimédes Itteltnak, akkor nem hiiba ke&Creg1ünk, nem hiAba imAdkOltunk. S a lIIull ra kegyelettel \'issllpillanlva, mélttn gyGnyörködtOnk abbln az értékes arcképsorolltban, amely
az egyetem nagy termét ékesiti. Valesek, prófttik, lanitómesterek. akiknek nem volt szentebb vágya, naDobb kitlinte-tése, Illinthogy valamennyi (i)'-egy maiiS /tr Huni(U;'~ leheSllen. Kör.tll k 011. a fronton, ami néllai jó Sra&$li Sicsink, aki minths nleg$zóllll volna Clen II IInntpen, :a nlllnka·tudominy a m~gyar t1azall!iig hirm .. Slenl
ünnepén : .u én variufilvem - a BrauaidnCl - csak tt
•
nyithatja meg ujMI slamotokra a kincses "'ro$ rOlsdh
kapuit ; Tanuljatok I
.
Mikófalván , ebben a hevesmegyei kis kOz·
ségben, a nép egyszerU gyermekei, a hegyvidék
erdőkoszorujilba illesztve, a szabad ég alatt adják
elő a legfönségesebb szinjátékot, az Ur Jézus életének utols6 f~jezelél. az ugyneveleIt Passiót. Elmegy oda, miniegy zarándok utra sok ezer hivő
lélek és áhitallal gyö nyörködik ebben a történetben, amely r~gi, de mindig uj . A bajo rországi
Oberammergul, amelynek 300 éves multia van,
egy~tőre ut ól nem érheti, de szép dolog, hogy a
tősgyökeres magyar lélek is hajl ik ezekre II ér·
zésekre, amelyek végeredményében átalakithatják
a falu s az egén kOrnyék gondolkozás módját és
erkOlesi magaviseltIéI. Nem lehet a kcreszlre tekinleni anélkOl, hogy mi is oda ne emelkedjOnk.
.Amikor én fölemeltetem e fOldről, mind!nekel
magamhoz vonzok, ~(János XII. 32).
Ondgos Pet6li'ü nnep tesl Erdélyben, a fchtrti)'házai csatatéren ts Segesvárt f. hó 30-31. napján. L~lek
ben mindan nyian 011 leszIIn k.
Z.lnatunk Kolozsv:iri, al eddijtiek ,zeríni, papSlenteléssci egybekötve, f. hó 30-31. napj.in leu. AlOll
angol és amerikai vend~eink is réut vea>:ntk.
Kérés. A Lelkészi Hivatal felkéri 1
akik az .Unililrius ErI~sit ő· előfizetői
lenni, hogy ell a szándékukat olzonnat
. Az el6fizetési
évre
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