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A Perczelné Kozma Flóra leány,
egyesület céljai.
1927. év október hll vAb6n N6szövctllégUnk elhatározta. hogy
mClI'alakilja leányegycsülctOnkel. M('gbizl0

Dr. Enyedy Róbertné!.

hogy 8 leiinyokot IIzervezze. Enyedyni 810 UnildrilfS Ertesft6 novemberi szémábe.n rclhivt\sl intézet!

ti

leónyokho7., hogy velCycnck

r!!n.\ a leáOlyegycsOlel mü kOdésébe n. Az cllye" ület céljtll ké l po nlb61'l
fog jalIa össze : I) a n6szIJvttseg ;lJvend6 múklkleséntk bizlosltdsa
az új generáció szocIális munkdra való neve/isb'ef; 2) a I~dny
gyeTmek~k foglalkoztatd sa, Isten-, embtr es hazasurtltl /elébfeu-

list I~lkakben, nemes cilok ki/illése dl/al az egyhdz, a hala i s
a csafdd júv6je irdekiben.
1927. novem be r 13·án volt (IZ e18~ összejövete l. Mu mlÍr
az egyelIOlel kölelékébe 48 leányka larlozlk. TOV6S8ZIlI kirlmduluuk
minden második vtt8A rnnp, télen vagyo lányok jllmertelik llnil 6r lu~
n8gyieink élelét (Dö vid Ferenc. Bn.88lIoi. Orbán 8616:1:$. , lb.) va g)'
elólldókf'll .z61itunk fcl . hogy el<'lad ólIOkot lartllÖnak. Az 1928-29.
évi kemény té le n olynn átfagyva érkeztek n ttlnác.tere mbe, hogy II
N<'I8zövetség lelke. IaMini felváltva vendégelrk meM őket aze ré ny
uzton náVlll Ilz6ta. A gyermekek hél röl· hétre érzIk nz r::gyh61'. épU·
lelében 16kó tIszlel e nd ő llllll.Onyok 1I1'.fvénck meleg szeretotél. Ck ill
Igyekeznek meilh6léln l flZ EgyháZ éa 6 N<'Iazövetllcg lám08l1 tá.w t. A
06vid Ferenc eayleli te6kon felllzolilá lnllk, énekkllrl lllaklloUok.
nem eay.zer mlor nyllv(Inoaan I. .zcrcpeltek II Brau"i Sómuel
ruúaA,,1 eilYC8úlel énekkoró vul. 1920 ÖJzén IgHZ'," na"y munktihoz
roatek, hMehér úran.lul terltől hlmeznek : II konnrmödórll. 1. len
aeiln~ével el la kéll:.-;Olnek nlUn kt\lu kk,.l.
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A leányokkal \'8Ió egyúUlét élt vislonyaik megismerese a zonba n aITÓl g)'ÓZöU meg. hogy a leányegyesülel celkitLizéset ki kell

bóvilenünk. gondolnunk kell megifhefisDklt', bátositanunk kell jD·
v6júkd. Nem várhelunk a d dig. mig .II. D. F. filléralap kaml:lJai nak
segitségével élelpáh,ijjuk elso lépéseil megkönnyilhetiük. Sajnos eLek
ft !iIIerek alig sz.!l.porodnak s igy 5-10 éven belül nem remélhetjük.
hogy ebból az alapból segithetjük jfjusiigunkal. Nem kell h8ngsúlyoznom, mindenki tudja. milren nehéz ma az elhelyezkedés. meg
jól képzett, kila"Ó munkae roknek is. Csak \'ersenyképes. testileg,
lelkileg jól felfegyverzett eros hillel, szereteltel és tudással megerő
sitet! léle k tudja a maga harcá t megküzdeni. Amsi i(jusiignak
ezenfelül meg az ország igazságát is ki kell ha rcolnia. Az unítáriusok már bebizonyitollák, hogy bár kevesen vannak. többeileItek
az o rszág mai helyzeiének külföldön veló megismerlelesére, mi ni
bármelyik más felekezet. Erös a hitem. hogy a revízió végrehejlá sánál is ilyen a rányban fOgjuk kivenni a részünkel. Ett azonban
csak akkoT tehetjl1k meg, ha segifjOk az ifjusligunkar, meghall·
gafjuk panaszaikat s fdmogaljuk céljaik elérésében. A leányok
célja pedig ma a mindennapi kenyer megkeresese, Egy sincs kő
zö"úk, aki nem szorulna kenyérkereseire s nem egy s,.ükös keresetéből uüleinek is jullal.

A leányeg)'esűJel tagjainak tulnyomó része ipari mu nkás'
fehér- és felsőruha varrónő. Itt az idő, hogy próbál legyünk ] A
miSS7.iós házban, vagy az Egyház épületében állitsuk fel a leá ny*
egyesúlet varrodájál. Mutassuk meg 6merik6i segilókezil hilrokonainkna k. hogy nemcsak tölük várunk segélyt. de igyekszünk magunko n is segiteni Egy egy szoba.konyhás lehetóleg f61dsz.i nli vagy
első emeleti lakás t kérünk. A berendezésI, ha nem segite nek, összekoldulom magam és lsten segitségével nem lesz több unitárius leány,
aki heli 6 pengöért ko ra reggeltő l késő esUg gőrnyed a mun kája
fölé, Találtam már vezelésr~ alkal mas munkae rőt. a ki havi 150
pengéér! szabna. vezetne. Idővel a mi leányaink közül képeznénk
ki akár külföldön vezetöi, Az összes n őegyesülelek támogatása már
bizlosftva van. Uj célt tüztünk ki! Segitséget kérünk! Tisztelendő
kBzgytllésl Miss:dÓ3 házbizottsági S. 0 , S.

Dr. ENYEDY ROBERTNE
PONKOSTI MARIA dr.
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Istentiszteletek sorrendje
1. A Ko"'ry-utcal templomban .zolg 61 1
MArclu. 23-An.

d ~ l c: lö U

.. Oru.kor

BARABÁS IS TVÁN.
MArc'us 2.3-60.

d~lul6.n

.s

Ora Kor

BA.RADÁS ISTVÁN.
M6rclus 30_60 d ~ le löU tt óro.kor
JOZAN MIKLÓS.
M6rc lus 30-án. délu'6n

.s

órakor

BARABÁS ISTVÁN.
ÁprlUs 6-6 n d~lclOU II órakor
BARABÁS ISTVÁN.
ÁprlUs 6-6n. délu.án OS órakor
BARABÁS ISTVÁ N .
ÁpriliS 6-6n. d é l e löU 10 órakor
JÓZAN MI.K .LÓS (Debrecen)
Április 13-60. d é l elOtt tt órakor
.JOZAN MIKLÓS.

A Rékoa-utcal k6poln6bsn:
M6rclu s 23-án.

délelőtt

10 órakor

DR. CSIKI GÁBOR..
Március 23 6n. délu'án .5 órakor
PETHO ISTVÁN.
M6.rclus 30-án. déle lött 10 órakor

DR. CSIKI GÁBOR.
MAreius 30_án. d é lu.6 n .5 óra.kor
DR. CSIKI GÁBOR.
M6rclus 30-án. d é lelö U tO órakor
PETHŐ ISTVÁN (Pes lsze nUörlnc)

Sharpe Emilia
uületésének 100. évrord ulóját 8 taV8S1!On ünn epli k .II.ngol hilroko·
naink. A boldogemlékezel ü unitá rius n6 egyike volt ti mllgyor1)k
legjobb bo.rátllin6k. Nogy összeg ű ftl a pilvá nyl leli O!I londoni Chonning
House School nevű un itá rius relsőbb leá nyiskoMnél. ftme lynek kft·
ma laiból ebben 0.1. intézetben á1l6ndÓ8 n ellY m6gyfl r unil6rius Jeán~'
leijesen Ingyen lan ulh810ll és tunulha t.
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A 100. évrorduló eJklllmilból mOlt Bakoafnl Kiflylni Erzatbet
etyiinkfia. az in tézet eaykori no\'cndéke II K olozsvarDU megjelen6
Unifdrius KlItlDnybtn relhí vásl telt közzé Ul. u nitiirius Nöezövetaéaekhe z és leányellYc,ü[etekhez s kOlö nösen oz oU tanult növendé-

kekhez. Felhivásáben lITT6 kéri az unitárius nötér&8dalmal, hogy
adomtln>'lIikkal járuljanak hozza egy olyan m8gyar alapítvá ny léte.ilWhez. a melyb6J ti Ch.!!.nning House School·ba kiküldendö leányok
utiköJlsége fedezheh~ volna. Az alapitvány meg1eremlése IYllkorlati
oldela mellett keiYeJetes cselekedel is lenne II nagy alapil6 Sharpe
Emilia emléke iránt
B. Killylnf atyánkfia felhívását szcreteUel ajánljuk IIZ unil6rius
nótársadalom nivcs figyelmébe és jóakClTotábtt. A gyüjtéshez azi·
vesen bocsájljuk rendelkezésre 8.7. trtesltól. Az edományokat átveszszuk. nyugtá.zzuk és khz örömmel toyábbiljuk kolouváfTo_

A NŐSZÖVETSÉG ffiREI.
Amerikai teatvérelnkt61

160 méter

gyermekruháro

való vásznat kaptunk_ <;ulfén)·aofSu. 1:1 hittanban jó el~menelel l
mutoló iskolás gyermekeink számára kbzitonk belóle ruhát oly
módon. hogy tagjainkat kérjük rel egy-egy ruha megvarrására. vagy
mesvarratésiinak meaváltMáro. Ha omeriko; testvéreink melfa;ándé.
kozlak az an)'&glfw. illő. hogy mi is meshozzuk II magunk áldozalát munkában vogy oki ezt nem vállalja. pénzben. A kiszabott ruhak átvehelók m~'aJT(is ciljából: Tomibynénál <X., R4kos-u, 3.)
A vorru megvéltáaa közlendó Nóazövet~g, Koháry-u. 4.

Jeles tanuJó, aegilesOnkre érdemes 16 éves védencOnk
szAmára uj mOlébak beszerzése "áll szüMtvené, Április 8·tln d. u.
rél 6 órai kezdetle!, erre a célra mulaljuk be velilell képekben az
Amerikai Unilirius Egyházak tö rténetet. Amasor! helyelle.it6 mej'
hlv& (1.- PJ Iqjaink 4n1siljAk. KérjOk testvéreinket, j.o;jjenek el
minnél többen , oki nem jöhet el. az is r6jja le adóját o hittes!·
"éri Et: emberbaráti aze mponlból ej()'aránt nem" célro. Adományok
erre a célra Lelk~:u Hivatal, N6uövelléa eimére küldend6k.
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.Aprilis h •• 1 v61 •• ztm6nyl gyUlésUnket lQ.én
csütörtök d. u. 5 ó re.kor te.rtj uk Rákos-u. 3. sz. a laII. Kérjük kedves Testvéreinket. hogy tagdij ukllt legyenek szivesek befizetni.
(Lelkészi hi v. Nószövelseg cimere.)

HIREK
,

A budapesti egyhdzkfJzsig évi rendes kfJzgyOfisit mdrcius
hO 3O-dn déli 12 drakor tartja a Kohdry-utcai templomban.
A Magyarországi Unitdrius Egyhdz Igazgató

Tanácsa év.
negyedi rendes alésél mdrcius hó 31-én délutdn 6 órakor tortja
a tandcsteremben.
El6fizet6inket atyafiságos szereteltel kérjük, sziveskedjenek
hátralékaikat beküldeni.
Botár Imre : Vallásszabadság és Dávid Ferencz c. munkája
kapható a lelkészi hivatalban. - Ára 30 fillér.

Egyházunk könyvtára
a rendezés megkezdése óla elZ alább felsorolt kegyes adakozók jóvoltából mintegy 900 darabbal szaporodott. Ve.lóban nemesen cselekszik az. aki szép jövő elé néző könyvtárunknak könyvet ajá ndékoz, hiszen, é let balzsamel. a lélek temploma és Odit ője a jó
könyv, a mely a m űvelt ember szellemi fegyvertárának legérté kese bb
kincse.
lsten segitségével kfJnyvtdrunkat mdr a jővő tanévben megnyitjuk, tehát azon szerény kérésünket újíljuk meg Kedves Olvasd,
végy részi könyvtárunk gyarapitásil ba n ; bdrmifile kö nyvel. folyóiratot. kéziratot, vagy más szellemi terméket hálás köszönettel foga,
dunk! (Budapest, V., Koháry u. 4. sz.)
Kön)'Vtárunkat gyarap[toU6 k , Babó Fere nc, Be.ka András,
BartI Dusi hagyatéka, Benc~di Ge rge ly hagyaté ke., Bokk László
hagyatéka, O:tv. Deák Ferencné, Dézs! Juliska, Özv. Flukas Gyözőné
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(SomO!nUIlItIÓ), Jó~nn M IklM, ISnlt~ril tlen. N. Ko\'i\~:! Jinw'f, K&'I.é...
dekli Lexelek 3'1.erkesr:tós<!go:. IQ l..t\ql6 Gyuln. [."1.<1.16 l)omo koJil.
Mdl'OSllY I~éter. Rádu[y Jl\ n~. OZ\!. Rein! JÓ'I.>!cfné. Rédhlot IliIti.
Ritó Ferem."Z, .StudiulII - kön)'" kltIÓÓ \,1\11111(11. S:r.entivt\ nyl JÓ~olI~ 1
(Ki~pest). 5:1:. E, F. H. E , Dr. Tólh GYör8Y, Uj\'árl U.u.ló, Dr. ü" kÓ

Gyul/'l. Dr. Utlkó István.

A diues névsor :n:olll'llUoo buzdit/buli

A klJnyvtdros.
El6Jépteté. ek az Igaa.69GBY"" . A korm,-'ny1.ó dr,
Csongvu.y Géza pesten:.!Iébell járá~blrósáll'l (Ildnök. dr. Oézsl Fe·
rene, dr. BlIrabils)' Istvén budtIpesti itélOltlblní biro Óli dr. Ádám
Dénes budapesti központi jilril8bi rósilgi ule1nök lltYilnkflt'llnuk (I
kit. ilélóbi ré.k és ügyészek reuére megbJltlpilotl lll. fi7.clésl csoport
jellegél; d r. Ve rnes Islván nyiregy blu;oi Uílye32. dr. !.élll! Góhor
nagykállói járásblr6, vité? dr. ZS6kó Cyulo hu duPl'!sti t ö rvény~éki
biró. dr. PéleT Aladá r ofOshtl:ti és d r. Borbé ly Gyulu misko lci 16·
rásbiró alyánkfiainl1k II kir. ilélóhi rák és Ogyellzek r ~9r.ére meUálltt.
pilolt ll. fizetési csoport jellegél l1dományozlo. AlytlHsógOIl ud vor.lellei adjuk a jó hiri.

A konflrm6ndus Ifjak c.l6 kéll1.i t6 o ktntósól 23·6n mell'
kezdel1ük. Kérjük a súil6ket. hogy gye rmekeiket vOsó rnnpon kénl
délután 4 órára s.zlveskedjcnek 6 lel kés.d hivlllalhtt (Koh6ry-u. 4)
elküldeni.

Felhivás. Folyó hó 30-6n (I d. e. I I órui tetcnHsr.lelet
ullÍn a .. Pass/a" próbdja megkezdödlk. KérjUk ti mó r résr.lveU
lánYOKat és fiukill. hogya jelr.el1 idö re Jöjjenek el lll. V.. Kohdry.
ueca 4. sz. templomba.
Dicsére tes cselekedet. Máthé György, mázoló,

ifj,
Máthé György, lakatos. és Fodor Árpúd, Ullzl/:llos uFiul, mini Iptl r·
j08gal biró meste rek. ll;ánlkoztok, hogy az cgy hózktlZ8ég részé re
kisebb munkákat, egyháUlzere letbóJ. jul6nyos á rbun készek eivé·
gezni, Hasonló. jó swndéku többi ipu rOIl 6nol1 is felkérjO k, hall)'
il y irányba n jelentkezzenek é. ponto. lokeimokel jelenlsék be. A
nagyobb munkák ve rsenyaj6nl8t .zerin t ud6 tn a k ki.

Eg,házl Közal a pra adakoztak:

vitéz d r. Z.okó
Gyu l8 80.- , Horváth Istva n (Békés) 40.- , Öll:V , Boltyay Killmt\nnó
10.- , Klein G~zo 20.- , NIIIKY JÓj'.8ef 8.- . özv, LlpkllY Arth urné
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(Szada) 10. -,

Takács Fe renc (Celldömök) 8. - ,
10.- P. Együtt 186. - P.

7
Borbély Albe rt

"Énekes könyvet az ifj uságnak" mozgalom céljaira
..
•'''''.e''"''
" .. , énekes könyv á rá t, 2.50 P-öt adományoztak: N. N" ozv.

'
dr.
Jasipovich Istvá nné (Győ r)

Dr. Boros György fő pásztorun k püspöki jelentése
az 1929. év rő l kű lön l e nyo mi'l lban is m,egjelenl. Az érdeklődöknek
ingye n .adjuk a jelentést a lelkészi irodán.

Dávid Ferenc-flllé rala pr a ujólag adakoztak: dr. Kis
Tamás' 365 fill ., özv. dr. Josipovichné Németh Irma 365 fill., Fálry
Istvá n (MaTOsludas) 1450 fill. A gyűjtés eddig 143,730 fill.
Gál Miklós, pénztáros

Az Unitárius bál helyszíni felülfizelése in kivül. még a
követ k ező adomá nyo k é r kezt~k a bálirodához, melyekért

•

ez uton
is ha lás köszönetet fejez ki II bálbizottsag. dr. Bárzu Livius 10.id. Rédiger Béla 10. - , Fa luvégi Áro n 25.-, Rédige r Ká roly 15.-,
Borbély Sándor 10.- , Hajós Béla 20.-. Balázs András 5.-.
Rédiger Ödön 15.- . Gyarma thy Mózes 10.-. dr. Májay Ferenc
5.- . Lengyel Miklós 10 .-, dr. Demeter János 10.- , dr. Tebman
Sándor 10.-, dr. Péterffy Je n ő 10.-, Szende Gyula 20.-. vitéz
File p József 20.-, Tiboldi Béla 5.-, Kovács József 10.-, dr.
Szinte János 10.-, dr. Horváth Ka milló 10.-, Pál Ferenc 10.-,
vitéz Kozma Fe renc 10 .- , Létáy Gyula 10. - , Kárpálhy Ele ~ér
10.- . Csegezy László 4. - , Végh Gyula 10.- , dr. Jakab Zoltán
'25.- , B6r1ha Lajos 10.- , Sza bó Mihály 5. - , Kis Mózes 5.- ,
dr. vitéz Fá bry Dá niel 10.-- , Sinzky Géza JO.-, Ürmösy Sándor
10.-, Dimény Mózes 20 .- , dr. Mikó Miklós 25. - , id. Imreh
József 25.-, dr. Ba lázs Fere nc 8.-, Schey Ernó 20.-. dr. Harmos Árpád 20 .-, id. Gál Miklós 5. - . Kincses László 8. -, dr.
Benczédi László 8.-, Bara bás István 10.-, dr. Gyulai Tibor 10. - .
Irsai Ervinné 10.-. Ja ncsi László 10.- . Kaáli Nagy Loránd 10. - ,
Hom Gyula 4. -, dr. Nyi redy l enő 20.- . dr. Májay Dezső 20.-

A vll6gháboruban elesett h6sök en,/ékét

Missió
Ház templomában mcgő rök ite nd ő emléklá bla kő/tségeire adakozlak'
Polgár Lipól 5 pengö. Kis!l Irén 3 pengő, Kiss Jolán 3 pengő, vitéz
dr. Nyi redy Géza 5 pengő. Osszesen : 16 pengő.
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A kOJd öll 6domál'lyoklll kOlzöneUel nyugiáztuk. Hivelnkcl kt,jok. holl'Y e cél ra .wnl a.zlve. IIdomá nyftlkral, va lamin t ftkiknek hO,1
htlloUaik vannak ftzokntlk ni vJcl)'Ztk6t. Izólglllftll rangjuk mealelölé.

stveJ : Peth/) Istvá n Ielk ~ IK RAkot u. 3. eimre kü ldeni u.ive.ked·
jék.

A mlllzló bizoItlág Elnökel,le

A Ptrcztlni Kozma Film Unitárius Leanyegyesulet a hónap
2. és 4. negyedik vasárnapján dél után fél 4-kor tartja (I lélet a
a Ta ntIcsteremben . (V., Koháry -u. 4. I. e,)

Magyari101la
dr. Erdős Károly. Kiadta Incze 04OOr. Az ó-szOvelseg és az ifjudg lelki viszonyáról beszél a 46 pr~jkác: i6, amil Incze 04bor
ref. lelkész adotl ki " Isten igéje a gyermekek lelkében" c. vállaA s zemUnk f6nre.

Hastings

könyve.

lat 3. kOtelJében. A beszédek az ifj uság letkOIeiéhez si mulvI, Igen
hasznos szolgálalol lelznek. IfJ usligi iSlenlillleleteken, vasárnapi
iskolában eredménnyel lehet használni. A kOlet dra 4.40 P.
A Perceini Kozma Flóra Ldnyegye.ülel könyvtart szándékOzi k
berendezni. KérjOk olvasóinkat - akik nek va n nélkülöz.hetö olyan
kOnyvOk vagy folyóiratuk, pill. Uj Idök stb., ami serdOIO leányok
hastnalhalnak és olvashatnak - Izíveskedjenek odaajándékozni
leányaink l1ámára. Az adomanyokat a lelkészi hivatal dmere y. Koháry· u. 4 I Z. alá - kérjük.
A:r. UniUrlllJ Egyhh Kolou vároll Sir. Btrde I. (Berde- u. I.)
l1ám alatt iralle:rjenlö irodát nyiiolI, Aki at unitárIul iralok után
érdekll'xllk, a fenll helyen megvehell at unlláriul könyveket él
fOzeteket. Eddig 63 fOzel ts könyv jelent meg hazai é. külföldi
!Jóktól . Megemlítjük ill, hogy az un itáriul Iratokat rövid idOn
belOI Budapeste" II meg lehet nerez"1 az egyik kOnyvkereskedésben
Klntk ....n Dlt'? Fertncz Jóuef UnItArIus Kis TOkor c. kOny·
vét kereuOk. Akinek megva n, szlveskedJék. ha málképpen nem
lehet, kölclOn .dnl tanulói nk sz4méra
A Itllt/ul hllIll/al •
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