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A budapesti unitirius egyfIizközsf:g
hivatalos lapj&.

Fas.zerkes.rl/i
BARABÁS ISTVÁN

Unitárius hittestvérek!
kesun~s

A z unitárius egyház a János Zsigmond uhin kö"ctkczö szomoru korszakban Ic egészen
napjainkig a hivek hitbeli állhatatossága és nagy áldozatk észsége folytán hldm nem dicstelen för!61elml
szerepét betölteni. Csonka-l'-1agyarorszag unitáriusai jelenleg ugyanoly helyzetben vannak ma, mint a
reformátio korában: az an)'litót politikai határok vál3Sztják el. Sorsunk attól függ, hogy lelkileg erosebbek
tudunk-e lenni, mint a Temesvár környéki, baranyai és tista,'idéki régi unit:iriusok? A. iörténelcm u[jait
nem ismerjilk, de az egyetemes emberi szolidaritás kiilföldi hittesh'éreink által is nekünk bátoritást
nyujt arra, hogy ma már nem leszunk a nagyváros kirakatdban a tóról lemetszett orgona-ág. amely
elvirágzik és megsemmisül. Mi ugy ~rezzük. ho,gy ti. va ll :\ssznbadsn~ es ... méje az emberck lelkébcn mélyebb
gyökerct vcrt, 'semhogy a szabadságvágy tól vczé.r elt magya rság csonka t erület en n... clson'od:ls lassü fol yamata kikczdhetne. Ehhez azonba n Illa nagyfaku szen.czettscgre, lelki c~)'ségrc és mindcn egyhá ... lag
anyagi erejéhez szabott általán05 áldozatkészségre ,'an szüksé!!. Budapestcn és ,'Idékén az. adózó k száma
aránytalanul kiscbb. mint a hh'ek száma szerint kellenc ho!:!y tényleg legyen. E~yház.unk a t. önkéntes
adózás régi bevalt rendszeréhez hú akar maradni, azonban felhivjuk hivcink figyelmet. ho~y amint meg
ilteti őket a jog, hogy az egyház közéletében a kö:r.gymésében r észh'egyenek, ül!y terheli aJ: a l. erkölcsi
kötelessé g is, hogy az egyház. sokféle feladatainnk a megoldása céljából azok is az adózók soniba
lépjenek, akik egy, vagy más okból eddig távoltarlották ma~ukat .
Hiveink közül bárkinck bármiféle panaszo. sére lme. vaj:!y a lelk ének b:lrml1)' csekély kélelyc
van, forduljon bizalommal els6sorban az egyház lelkh'ezct6ihcz: tisztelendő lelkészi karunk ttl!!jaihoz,
készsé)!esclI óli hitazonban a viláj:!i vezetők mindcn egyes tailja _ beleértve R prcsbyferckcf is testvéreink közlil bárkinek a rcndelkezéscre. A. lelkészi hl vRlal n szo\;ott időbcll mindig nyitva óli
a hivek előtt. Ezen felii! minden ,'as:irll:'p a lelkészi Illvntlllboll többcn összCj(h,ijnk s hn máskor nem,
ekkor bizion megtalálhatnak hivcink. Ezen felül levé lben is ho:r.r.ál1k fordulhatnak. Al. ullit:lrh~s cmb.er
nemesen e)1yszerü, őszinte lelkével nem fér össze, hogy az ő keserúséllét. panoszát. baját ma)!uha :lJlrJa.
Arra valók a vezet6k. ho~y támaszai vezet6i legyenek II ráutnlt'aknak. Unitárius hh'chlk! Nén ctck
bcn magatok kozdl,
.. .
'
_z",'J'IC, az c"ct
szemlélódjctek
és ml mct! \' Il~ytlnk gyŐl."ltd ve. ho );'y \ I"..Y II Idki éld
megelevenedésébcn, mint az egyház vagyoni s!:ükségletclben cselekedni fogtok.
,
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Ha az é let il mi csendes (alvuinkból a nal:y fiilck cdések forgatagáb a. ebbe;) na gy városba
sodort is, itt sc fe1edkcuiink me!! a z IInitárl usok példasz6vá n ött és a mult hagyományaiból táplálkozó
ő sszet artasaró l . Ncgjegycuiik. hogy az 1923. 6'1 egyházi adó fizetési s:tabályzat így szól : Egyházi
adó fizetésére k ötelezve van minden, (l budapesti unitárius egyházközség k ötelékébe tartozó unitárius
\'allásu férfi és nő, aki: a) 1923. évi jan. l·én a bud apes ti unitárius egyházközség t erületen lakással
birt, vagy azután telepedik itr Ic; b) aki 24. é letévét betöltötte; e) 24. é letévét nem töltötte b e, de
önálló ke resettel. vagy vagyollIla ! bir.

Hivein kh ez maradunk atya fiságos indulattal:

Az uj presbyterium .

•
lma
Reggeli

. A MAGY AR. lBJIlBlLllA

(F. W. Newman utan)

forditójának , Károli Gáspárnak négyszázadik szűle

1'1i Urunk Isteniink, mennyei Atyánk, élet ünknek örök Forrása, minden reggelen tégedet
áldunk, ö römünkben és bánatunkban téged et ma~
gasztalunk. Bár nem láthatunk téged , hiszen te
láthatatlan vagy és szemünk át nem hatolh at
azon, amit te jótékony fátyoiba burkoltál , mégis
hiszünk tebenned, hiszün k a t e véghet etle n örök
Szeretetedben. Ha gyen gék \'agyunk hitünkben .
oh Urunk ! jöjj és segits bennünket hitetlen ségünkben. Nyisd meg szemünket. hogy a világ
dolgait tisztán Játhassuk és a jóról es a rossz ról
helyesen itélhessünk. Világositsd meg elménket,
hogy megérthessük azoknak megpróbáltatását és
megnyugvását, kik a te igazságodat keresik és
azoknak lelki ür ességet és nyugtalanságát, akik
világi sikereket hajszolva a te mennyei á ldásoda !
add Atyánk!
el nem nyerhetik. Ni pedig hogy járhassunk nap-nap után a te sze nt aka ra .
fod szerint, hogy vihessiik elédbe szi"íinket szent
engedelmességben és nemes alázatosságban. Add,
hogy legyünk a mindennapi é letben igazságosak
és figyelmesek , tiszták és tisztességtudók. Szereteted ugy kormá nyozza lépéseinket, hogy csendes
és buzgó léle kkel járjunk és bánatunkban csak
annál inkább törödjünk a mások bánatával is.
Add, hogy elvesztett szeretteink nek emléke
ösztönözzön bennünket az ö példájuk követésére
és emlékeztess bennünket arra, hogy mily drága
adomány volt a mi számunkra az ö életük és
felejthetetlen szeretetük. Mindezekért
neked
mondunk hálát, oh örök Atyja mindeneknek.
Most pedig kiildj el immár minket szent áldá.
soddal kisérve mindennapi kötelességeink vé gzésére. A fc áldott jelenléted könnyítse. és sze n ~
telje meg míl1den munkánkat ma is, mint m inden
napon. Amen.

t ési évfordulóját ünnepelte ezekben a napokban
a magya r protestá ns világ. 1529.ben született
N agykárolyba n az a fé rfiu, aki munkájá viii századok éhségét csillapította le s hosszu emberöltők
egymásután k ö "ctkez ő nemzedékeinek ö römben és
bánatb an jó barátja és vigasztalója lett.
A közé pkorban a Biblia egyáltahin nem volt
népies olvasmány. Poros köny,'tárak pókhálós
zugaiból Luth er emelte ki s tette igazi népkönyv\'é. Luther német fordítása már regen a
ncmct nép közkincse ,'olt, amikor még a magyar
Bi blia mindig hiányzott. Pedig nem az éhség volt
kisebb, nem a kiel égitetlen ,'ágyakozás volt kevésbé
sürgető , hanem egyslcriien a kö r ülmények gá.
t oltak a bibliaforditást. A tör ök anyakunkon
volt , minden vagyont felperzselt, mindenféle
Ilnivelódési intézményt szétugrasztotf; ugyan
kinek lett volna p é nze áldozni nyomdaállitásra,
kinek "olt merészsége a sajtót behozatni, hogy
másnap minden a marlalócok lángcsóvájának
prédája legyen.
Magya rországon Sárváron Illüködött nyomda
S ez az egy nem elé githette ki az
akkori idök
magyar ir Óit. Az első ma t!ya r Ujfestamcntum for·
ditása a P esti Gáboré Bécsben falált kiadóra.
Komjáthi Benedek. Pál apostol leveleinek forditója Krakkóban adta ki múvét. Az elsö Ujtestamentum. amelyet itthon nyomt atn ak Erdősi (Sylvester ) Jánosé 1541·ben jelent meg Sárváro n.
A sajtóáJlitás nagyobb menTü elterjedésével
csak a XV I. század második felébcn találkozunk,
e kko r is a kevésbbé szorongatott r észeken, az
o rszág keleti részein de főTeg Erdélyben. Különöse n a kolozsvári sajtó miiködött elsőranj!uan
és e bben nem kis része volt Helfai Gáspárnak.
Dávid Ferenc hiiséges követójének, kolozsvári
lelkésztá rsának.
HcJtai Gáspá r csekély híján az egész .Biblidt
magyarra fordította s igy buzgóságában -,O- 40
évvel megelözte Károlit. 1551.ben ielent meg
Mózes ö t könyv(' és Bölcs Salamon könyvei.
1552-ben az összes próféták , 1560·ban a Zsoltárok . 1562.ben az Uj Testamentum, 1565-bcll
Józsué, Birá k. Qlith, Sámuel (1._11.) Királyok (1._11.)
kö nyve. Ugy, hogy csak ej!y nagyon kis rész
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-------UNITÁRIUS
voU mM htitra: II Krónika (1 .• 11.), Ezsdrás, Nehemiás, Esz ter és Jób könyve, hogy Heltai forditása
teljes ma)!ya r Biblrafordit.ls legyen.
Hogy H eltai mngyar41ibliája nem lett nepkönyvve, annak egyszer ii oka 3Z volt, hogy
1566-ban Kolozsvár unitáriussa. Ic H s az unitárius
Heltai flHivét a reformátusok nem fo gadták el.
bármennyire is szükség volt egy magyar nyelvii
szent könyvre.

Huszonöt

eszten d őt

kel lett még igy a ma-

gyar protestantizmusnak várnia, mig azután egy

református esperes: Károli Gáspár,

II

gőnci

egy-

ház lelkésze három évi nagy fáradsággal megalk ofta a na!:!y múvct. A Bálhoriak (t. i. a protestáns, "ccsedi" clöncvcf viselö csatád) áldozatkészségéböl állitottnk egy nyomd M vi1.so1yi birtokukoll, éppcn e különleges c élból nyomdász t
rogadtak s tizcnhét hóna pi Ill cgfcszitett m unka
után 1590 juli us 20-án készcn állott a mü.
Rc ndk iviili n agy ncmzeti esemény volt ez
az akkori idöben. A m agyarsáll' mc~hatódottan
rogta kezébc a ncmzeti Bibliát s a költők dicsöitö
vcrsckbcn ünnepelt ék, hogya magyar többé nem
vil:ill'o~ság és tudomány né lkül való nép.
crdekes mcgjcgyczni, hogy Károli latin
nyelvből forditott s az e redeti s7.övell'hez csak
akkor nyult, ha kétsége; voltak a forditás szabatossáll'át ill e tő leg. !'-1eg azután - ö maga bevallja - al elöző magyar forditásokat is "mcgtekintette". Igy hát nem maradt hatástalanul
Károlira az unitárius Heltai Gáspár munkássága
scm. Ull'y, hogy bátran mondhatjuk, hogy Kolozsvár fcnnkölt magyar szcllcmc is hozzájáru It
Károli nagy miivéhez.
Hikor tchát jó tudós Károli Gáspárra emlékezünk, kinek Bibliáját használjuk mi unitáriusok is, nc feledkezzünk CI. a mi Heltai Gáspárunkról scm, akinck vc ritéke, tcsti- lelki törcdelm e bele vml irva a vizsolyi Biblia odón lapjai ra is.
(JI)

Arcképek Dávid Ferencröl
l.
Egy idő óta uj fclekezctt jelentkezett Erdélyben: az unitárius. Az uj tant az olasz Blandrata
György, kit János Zsigmond 1563-ban Lcngyelországbólorvosául hivott meg, hozta be, és terjesztette ... Megnyervén eszmé inek a lutheránusból
kálvinástává lett Dávid Ferene püspököt, 1566-ba n
mcgalapiloHa "cic 11 magyar unitári us cgyhá7.at.
Dávid rere,le ritka cszti és tudományú. elragadó
magyar és némcl S7.Ónok, hatalmas izgutó és szcrVC7.Ö tehet sé!! volt. kinek alakjára a vallásalkotók
glÓriájának és szenvcdéseinek el!y sugara esik.
Magyar voll, igaz mugya r valhist és egyháwt akart
alkotni, melynek érd ekében szóval és tollal apostolkodott rórlldhul:ltlanul. Tevékenysége Erdély
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ha;árui',l. tül ls hatalmas vlss7.hangot keltett, ámbár
a egte Jesebb sikert hih etctleniil gyorsan Sz'T_
földjén aratta, hol több város, Torda és KOloz'l::r
a. legtöbb uri és nemesi család, a fejedelem Icg~
k,válóbb tan ácsosai: Nisovszky. Hagy mássy, Békés
s vég. il maga János Zsigmond is hozzá csatlakoztak.
Minthogy az urak jobbágyaikat magukkal vitték
az uj egyházba, az öt év folyamán valóságos hatalommá szilárdult. A visszahatás nem is E r délyből,
hanem a kálvinisták erős várából, Debrecenböl
indult ki, mely már akkor H3 mennyei tudományban mint egész Magyarorsz:lgnak és ErdélYIlek
kis vilállositó lámpásli" volt. Melius P eter püspök
szónoklataival és könyveivel ostromolta' az uj tant,
melynek kövctöit, mint a katholikusoklIt, fUzzelvassal aka ita irtani . . . Já nos Zsigmond, 11 béke
és az en*eszfelődé s cmbcrc, II küzdelemnek békéscn óhajtott véget vetni. Lelkében erős visszhangot
keltett Dávid Ferenc azon töT~kvés~. hogy CI kiilöltbözö uj feleJfu.efehcl ~g)·5éges. mag)'ar, nemuoti cg)'hó..'Zzá
IOfTas..~~a

ö.~tt s

amtl)' anlt}'ira

uége!

uessen

m~gbinitottC1

a

uallási uiszálynal:,

a l1lUl.'yar50g erejét.

rlc5ddi tgmic : ~ ' ilg)·ilrorsz.1g három
részre villó oszlásának tOrIéncIc 4 14. 1.

II,
D ávid Ferene megérdemli, hogy egy sorba
kerüljön Servetoval, akivel együtt ök ketten az
u nitárius történelem legnagyobb "érfanui. Fáradhatatlan kutatója volt az Irás nak és abbeli törekvésében, h ogya kcreszténység feformálását követkczctesen keresztíilvigye. sohasem hüzódozott a
további lépések rncgtételétöL Ezért e llenségei
szemébell fö lötte á llhatatlannak tíint fe l, ' mivel az
ő eszménylik az volt, hogy az egys;>;cr megállapitott vallási nézet vállozhaf:ltlan; pedig az ő lelki
válto~ásai a,,- egy ugyanaZOn irányban történő foly tonos haladásnnk egyes fázisai; IS ugyanis ncm az
011. ember volt, aki clhallgatjil a nyilvánosság elött,
ami a sziv én fekszik. Scm megveszfegetés, sem
fenyegetés ncm hidták megingatni llZ igazsághoz
való lniségéhcn, ha egyszer felfedezteazt;. és az 6
példája, amelyct egész II halálig mcnő hifhúségről
adott. ncm sziint mcg IcIkesiteni kövctőit Erdélyben hárolllszázötven éven keresztül sem , amely
idöből esak nagyon kevés volt ment a vallási
üldözésnek valamelyes fo rmájától. H itében és fanitásában messze nlcgcl6:de SOclllust és egész korM;
és ö az egyedüli el!y II korai unitárius vezéremberek közti!; b.lrmely orsz.lgbllll legyenek is
azok találhntók, aki szelkmilcg nHl is otthon érezné
magM a husznd lk sz.lzlId unltá riusai közt. Nil! Cl:

UNIT ARIUS
ma néki legnagyo bb di csősége , addig korában ez
okozta ügyének a legnagyobb veszélyt. neki pedig
a halá lt készítette elő.

LVi/!;mr: OUT Uni tarian !-Ierilage.

IIIREK
DÁVID FE RENC H A lÁ lÁ NAK~. ~VFO.RDU~Ó.
JÁT a csonka. mag)'arorszAgl unUiI.Tlus h,,'ek . I S m"hó
keg)'eleUel fOlili<l k megOl nl. Józan ~hkJós vlkAnus ~7."pl.
ISoára hh'la Ossze az eiOkészilO blzo ns<lgot, hog)' ablzol!'
sAg tegyen Ja,'asJalot az Igazga lO TanAcsnak a~ orszilgo:s
jelenlOségO onnep megrendezts t re. ?\1.:Ir m?st 'O előre IS
kO~Olheli Ok hiveinkkel, hogy az Onnepstgemk kOrOlbclol
il kOvetkezO sorrendben fognak lefolynl,
•
III November hó 15-én Ipénteken ) este eo órilko r ~
D~vld. l'erenc EgyesO lel ta rtj a dlszCllését a HJkos u(,:(,:al
MisslóoHáz kllpoln<llában.
b) Novem ber hó li.én (vos.:l rnap) délelO tt II ó rakor
Onn~pélyes Istenti sztelet il Kohilry u(,:(,:ai tem plomban,
amel yen 11~ egész Igazgató T anác~ ré sztvesz.
ej Ut6.na ugyanc slIk II KoMr y uccal templom ba n 12
Orako r ,U; JgazglltO Tanács dl nOlése, amelyre - valamint
a megelOzŐ CInne pi Jstenll sztele tre - hivatalosa k az egy·
hilzak és az o rsz.:lgos hlltósAllok ké pviselOi.
d ) Délut<ln l órakor a KoMr v u(,:cai székhilz föbejára·
Mval szemben elhel)'ezett D<lvld Fe renc Emlékt<lbla lelep·
lezése. ht dlszOrségel It JAn os ZSigmond cserkészcsapat <Ill.
e) Ugyancsa.k 17.én vasa rnap délelOtt a rendes lsten·
ti szteJeU idOben, ugy a I~ilkos uccaf missziós kápolnában,
mint a vidékl tem plo ma inkb an ünnep élyes Istentisztelet
lesz, amelyeken hálát adunk Istennek Oil vld Fe re nc em'
lékéért.
Az únnep-élyek alk alm a"iil Oilvld fe renc munkás!>ilg,;H
tArQyaló ismertetO (Ozetel ad kl a budapesti Un itáriUS
Eg)'Mzkozség BotiIr Imre szol noki fOgim n. tanár afia
toUából.
A DÁ V ID FERENC EGYLET ok tóber hó II.é n (pé n'
teken) este 6 órllkor a ~lisszió 1·lázban (IX . Rcikos u, 3.)
rendezi els6 öszi vallásos estélyét. A mÍl sorban tObb
ének és zenesz<lmon kivCll szerepel Dr. Csi ki G<lbor
m lssúól lelkész besz<lmolóJao lIme rlkai kOrútjáró l. Erre az
estélyre ugy hiveInke!. mint minden érdeklődOtt ezuton is
szeretett el meghl... unk.
EG YHÁZI KOZAI.AI'. Dr. Tóth Gyo rgy budapes ti
eg)'h<lzkOuégt gondnok aflanak a KOzulapról Irt rOvid
cikkévei kapcsolatos több Ir4ny u kérdezősköd ésre kózOljúk,
hogy az Igilzg<l tóoTa nil ct a "KOzala\l" megteremt ését el.
haot ~rozt<l. Erre <lZ alapra, ao kOzlemény hat<lsa alatt, az
e 15 6 adom<lnyozó dr .... itéz Zsakó Gyu la kir. tuéki biró
aha 50 {Ot ve n) pengOvel. H<lla, elis merés és dicséret ezér t
a sup cselekede tért.
A Kozalapra nemcsak unitárius hiveink, hanem egy.
hAzunk nem~s lelkú bllr~ t al is jutta thatnak koszOnettel
logaodandó önkéntes adomAnyokat. Az Onké ntes adom~ n y
Az Unll 6rlus PUspekl Vikárius; Hivatal eimére kOl dend6
.K oz<llap·.ra jelzéssel Budaput, V, Koháry ucca 4.
Késobb a részle tekrOl ls tijékoztatnl fogjuk hí ... einket.
EGYHÁZKOZSÉG I KONYVr ÁR. A hi"ek érdekét
nolgAlnl kl ... anó egyhAzkozséll1 kOny,·tár a tanilcsteremben
fog berendeztetn\. Erre II célra kOnyvszekrényekre voln a
nflkwgOnk. I·la ,'aolllklnek ,'oln<l fe\e$legHsé "Alt kOny".
nekrénye, vagy kOny vsu:krény céljAr<l átalakith ató, meg.
ja",lIhato nekrén)e, kérjflk az egyhAzkc.zség részére való
adomány ozAst. Uoltárlui lIutalos aflait felkérjOk, hogy a
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könyvtár berenüezésé nél "alÓ kOnemunkálá~ céljából
egy le"elezól<lpon a lelkészi hl"atalnál jelentkt:zzcnek
•
hogy <IZ est\!1l Orákban való megbeszélésre meghivhaSSuk.
(I. gy.)

Itt az ösz I tOrekednQnk kell -

lekintet n" lkOI arr;,
hogy milyen arilnyhan sikerül - ""Iamel)'es meleg ruh:;:
"al, CiPÖHI ellAtnl m Inden arra szoruló unlt<ir ius g)'ermeket.
AZldl a kérelemmel fo rdulunk tl'hilt az ~rtC!iitö Ulj~ n
un'láliu 5 ' ~stvéreinkhel" Sl í\'e.~kedjenek készletOkböl min.
denncrnu haszn411 fchóruhAt, fehérnernOt és cipőt rendel.
ke 7.ésOnkre bocsA tanL Az adományokat a Nöszö ... elS"g
Idgjai tlszmjAk ki é. alakitják át az egyénenként számba.
veU szegények r é $Z~re. A z oüom<l nyok a lelkészi hi vatalba,.
a :'\'őszOvetség cimtre klildendOk.
Az Unitárius Nószo"elség.
Kél'jllk unltilrius atyán kfiait. hogr amennyiben CSi'
I<ldjuk nOta gj",l még nem léptek be az Unitárius Nőszö"'c t _
ségbe - hd~san~k Odd, halil' mcgtegy~k a~t. A NöszOvet.
I ~gnck az O anyag i és erkőlcsi tAm ogatásukra is' szob.!ge
Vlln , hogy jobban mu nká lhassa céljai t, amelyek egyfo rma
mÚ lé kb cn vallásosak, nemzctiek és embcrbariltiak.
Az Unit árius Nószo\'etség.
Felhivé .. a Fölskolal Hallgatókhoz I Ked ves.
Testvér' A b tlda pestl Br<lssa t Siimuel Un it<l:lius lfjusilgi
Egyesület az unilArius Ifjuság szervezete. amely gondos'
kodlk az IfjuSálI hi téletl, kulturáli s, társadalm i és szociális
szflkséglc tciröl. Saját é rdekedben kérOnk. lépj be az egye>
s ület taglal sorába, ahol tevékenységednek munkaterülete t
talá lha tsl. érdekeidel "édheted, ahol segitségre találsz s
aho l az unit<lrius egyház ut jait szolgJIhatod.
Upi be soraink kOzé, tes tvé rek kOzé lépsz, testvéreke t
talál sz o tt. Testvé rként hIvunk és fogadunk.
Az EgyesCIlet Elnö kSége.

Felhlv'. a Brassai Sámuel Unitárius IIjuségl EgyesOlet tagjaihoz. A Brassai S<lmuel Uni·
t.1rius lfjusálli Egyesúlet IQN. szeptembe r 2O-án ta rlott
"álasztmán'·\ ülé5e az Unitárius f::rtesitOt hIva ia los lapío!ul
ismerte el S felhh'ja az Egyesülel taRiai t. hogyezentu l
mi nden hiv at alos kOzlést egyesClletünk az Unharius &te·
silOben fog közo10L
Az Elnokség ezulla l is kOzli, hogy a Brassai S<imuel
Unitár ius Ifjus<igl Eg)'esalet IlZ évi

rendes közgyűlését
192q októbe r II'én (péntek) ü. u. 5 órai kezdenel tart ja
meg, melyre az egyeSOlet l a~lI a i t tisztelet l",1 meghlvja

az ElnOkség

•
A kőzgyOh!s t<lrgysorOlata,
l. Beszámolá s az Egyesü l\::! ~vl n1l1kódés~ röl.
2. Az Egyesalet 1I1apszabilly tnódosltásalnak elfogoltlása _
3. Tisztikar válasl t<is az IQ'2Q _· 30. Iskolai é,' re.
DÁVID F Ei~ E NC FIllEnALAPRA uJabban adakoz,
tak Dr. 1\lájal Dezsö 11 12 fillér, Ga l Andr<is 400 fillér.
Eddigi gyOjtésünk összese n Q.l.0é0 fillér,
DÁ V ID FERENC E~·Il .éKTABlÁ R t\ uj<lbban adakoz,
tak Dr. Bódi Já nos (Komárom) 5.- r, ozv. Rend Dom
kosné 4.- P, Na1:lY Sándor 3.- P, I'écsi A lbert 1..
EddigI syíij tésOn k eredm~nye !l3.3.- PengO,
AZ UN ITÁlll US KISKONYVTÁR· ujból meSindi t and~
• ,
R ü·
Odo!I...
péCSI
fO zeleire az első adom<lny beérkezeU. é Iger
s
sy6gyszerés atyánkfia 80 Pengöt lli<lndékOzoll az unllarlU
sajfóalllp tnelltcremtés\!re. hten <lldilsa legye n II nemu
sz<l ndékon I
1 és Un'a·
DEBRECENBEN öszl hJlaadó Isten lisz te el D Csiki
cso raosztás oklóber 6-á n. A szolgAtd tOt ,'~gzl
r.
Qdbo r.
ÉSZCSAPAT ismét
A JÁNOS ZSIG~ I ON D CSER K · %<immal jelent·
megkezdte Oszl munUjá t. A fiuk n~~r k~ Az egyMz.
kez nek és rO$ln<lk bele AldAws mun u nt:k tetszÓ nevelO
kozség \e1-ctÓinck szeme Orkodlk az Istef2 é"esnél idósebb
munkAn. KérlOk ezér t hJ ve)nkel, Iko~J'ék cl a jól mo.kodO
fiaika t _ hn erre kedvök "lIn o ,
egyházI cs~patbll.

p.

•
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